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                   मािहतीचा अिधकार हा लोकशाहीचा पाया असून %यामुळे रा)यातील  कारभारात 

पारदश,कता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झाल ेआहे. %यामळेु जनतेला अिधक 

6म घे8याची गरज नसून िनयमानूसार िरतसर अज, क:न हवी असललेी काय;लयीन <यवहाराची 
मािहती सहज िमळवून घे8यास मदत झाली आहे. तथापी अिधका-यांनी %यांचे @तरावर घेतलले े

धोरणा%मक िनण,य केवळ न@तीमAये न राहता जनतेसमोर वळेीच मािहतीBया अिधकारामुळे खुल े

झालले ेआहे. 
 

                  मािहतीचा अिधकार अAयादेशा मधील माग,दश,क धोरणानूसार एकिDत संकिलत केललेी 
मािहती व िजEहा पिरषदेमाफ, त Hाम पातळीवर राबिवEया जात असलEेया िविवध योजनांची सव,कष 

मािहती संिIJतिर%या पुK@तकेBया माAयमातून जनतेपयLत पोहचEयास %याचा अनेकांना फायदा 
होईल. िशवाय खNया अथ;ने  ही पKु@तका Hामीण भागात राहणा-या नागरीकासाठी माग,दश,क व 

योजनेचा लाभ घे8याचे PQटीने मह%वपणू, व उपयुTत ठ:  शकेल. 
 

                  नागपरू  िजEहा पिरषदे अतंग,त पशुसंवध,न िवभागाने  Uकािशत केलEेया मािहती 
पKु@तकेला माVया हािदक,   शुभBेछा. 
                
                                                         

                                                                           . तापेXरजी पुंडिलक व[ै, 

                                                                      सभापती 
                                                                         कृिष व पशुसंवध,न व दु]धशाळा सिमती 

 
 

 

6ी. 
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-ÖÖÖ--˜Ö˜Ö˜Ö˜Ö------



3 

Mahiticha Adhikar 2005(2020) 
 

 
 
 
 

                                                      शासकीय <यवहारात  /  कारभारात पारदश,कता आणनू शासकीय <यवहाराची व  

      कामकाजाची जा@तीत जा@त मािहती जनतेस िमळावी  याकरीता  * महाराQa मािहतीचा अिधकार  अAयादेश  

- 2005 *  हा सव,Uथम महाराQa रा)यात लागू केला. %यानुसार शासन @तरावर मािहतीचे अिधकाराखाली 
िनग,िमत झालEेया शासन िनण,यातील सुचनांची सव, @तरावर पिरणामकारक अमंलबजावणी हो8याचे PQटीने 

िजEहा ते Hाम  @तरावर शासकीय मािहती अिधकारी, अिपलीय अिधकारी व सहाbयक मािहती अिधकारी 
यांBया िनयूT%या कर8यात आEया आहेत. 

 

                                                  या  आधी  जनतेला काय;लयाशी  सतत पाठपरुावा क:नही शासकीय <यवहाराची  
     समाधानकारक अशी मािहती िमळत न<हती व मािहती देतानंा काय;लयासही अडचणी येत हो%या. %यानंतर 

कc d शासनाने याची दखल घेऊन  िदनांक 12 आTटोबर 2005 पासुन मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 

जfम ूव काgमीर वगळता संपुण, भारतामAये लाग ुकेला आहे. 
 

                                                िजEहा पिरषद माफ, त Hामीण भागात राबिव8यात येत असलEेया िविवध  योजनाचंी  
   सव,कष मािहती व शासन @तरासह िजEहा पिरषद @तराविरल िविवध योजना सूAदा पुK@तकेत 

समािवQट  केली आहे, याचा उhेश fहणजे सव, सामाiयांना मािहतीBया अिधकारा संबंधीची व   पशुसंवध,न िवभाग 

अतंग,त िविवध योजनांची मािहती सूAदा अवगत <हावी हा Uय%न या पु@तकेचे    माAयमातुन कर8यात आला आहे. 
 

                                                मािहतीचा अिधकार व िविवध योजनांची संिIJत मािहती  या  पKु@तकेत समािवQट  

 कर8याचा आfही Uय%न केललेा आहे.तसेच अनावधानपणे काही बाबj◌चंा उlेख िनिmतच   पु@तीकेतुन 

सुटललेा असेल यात शंका नाही. पशुसंवध,न िवभागाचे वितने Uथमच अशा   Uकारची मािहती पु@तीका तयार 

कर8यात येत असुन आपणास आढळून आलेEया Dटृीची पुत,ता पुढील Uकाशीत होणा-या सन 2019-2020 चे 

माहे िडसc◌बंर 2019 Bया मािहती पु@तीकेत दु:@ती  क:न Uकाशीत कर8याचा आमचा Uय%न राहील व 

%याबाबत आfही आपल ेआभारी आहोत. 
 

                                                                                                                                       डॉ. युवराज केने, 
                                                                                                                                       िजEहा पशुसंवध,न अिधकारी,  

                                                                                                                                            िजEहा पिरषद, नागपरू. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- ú ´Ö−ÖÖêÝÖŸÖ  - 
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नागपूर िजEहा एक PKQटIेप 

 

 
 

* पशुसंवध,न िवभाग, िज. प. नागपूर  *  

 
 

सव,साधारण मािहती 
1 िजEहयाच ेभौगोलीक IDे 9892 चौ.िक.मी. 

2 2001 च ेजनगणनेनुसार 

लोकसंtया 

40,51,444 

3 %यापैकी Hामीण लोकसंtया 14,44,082 

4 िजEहयातील एकूण पंचायत 

सिमती 

            13 

5 िजEहयातील एकूण गाव े        1874 

1562 - लोकव@ती , 312 - 

ओसाड 

6 िजEहयातील एकूण Hामपंचायत     776 

7 पशु िचिक%सालय 6ेणी -1     40 

8 पशु िचिक%सालय 6ेणी - 2     58 

9 िफरते पशुिचिक%सालय     02 
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जोडपD अ 

(िनयम 3 पहा) 
 

येथे :. 10 चा 
iयायालय                                                                                           

फी मुdांक 

िचकटवावा. 
 

u मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 अiवय ेमािहती िमळिव8यासाठीBया  
अज;चा नमुना 
Uित, 
 रा)य जन मािहती अिधकारी, 

 (काय;लयाच ेनाव व पyा) 
 

(1)   अज,दाराच ेसंपूण, नांव          :-    ----------------------------
---- 

(2)   पyा                   :-   -----------------------------
--- 

                ------------------------------
-- 

(3) आवgयक असलेEया मािहतीचा तपिशल       :-  ----------------------
---------- 

(एक )     मािहती िवषय                   :-  ----------------------------
---- 

(दोन) मािहतीशी संबंिधत कालावधी       :-  ----------------------
---------- 

(तीन) आवgयक असलेEया मािहतीचे वण,न :-   ----------------------
---------- 

(चार) मािहती टपाला{ारे |कवा <यTतीश     :- ------------------------
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-------- 

 आवgयक आहे |कवा कस े       :- -----------------------------
--- 

 (U%यI टपाल खच, अितिरTत 

  शुEकामAये समािवQट केला जाईल)  
 (पाच) टपाला{ारे असेल %याबाबतीत  :-  ----------------------
---------- 

(सव,साधारण, न}दणीकृत |कवा शी~) 
(4) अज,दार दािरdरेषेखालील आहे |कवा कसे                     :- -------------------
-------- 

   (असEयास, %याबाबतBया पुरा<याची छायां|कत Uत जोडावी ). 
 

िठकाण :- 

 

िदनांक :-          अज,दाराची @वाIरी 
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जोडपD ब 

[(िनयम 5 (1) पहा)] 

 

येथे :. 20 चा 
iयायालय                                        

फी मुdांक 

िचकटवावा. 
 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 Bया कलम 19(1) खालील  अपील 

 
 

    Uेषक  ------------------------------------------ 

 (अिपलकाराच ेनाव आिण पyा) 
   Uित   -------------------------------------------- 

 (अपील Uािधका-याचे नाव / पदनाम / पyा) 
   (1)   अपीलकाराच ेसंपूण, नांव                        :- --------------------------
-- 

   (2)   पyा                                  :- ---------------------------
- 

   (3)   रा)य जन मािहती अिधका-याचा तपिशल            : --------------------
-------- 

   (4)  )या आदेशाBया िव:Aद अपील केले आहे 

 तो आदेश िमळाEयाचा िदनांक                        :---------------------
--------- 

 (आदेश काढला  असEयास )               : -------------------
--------- 

   (5)  अपील दाखल कर8याचा अंितम िदनांक :-     : -----------------------
----- 

   (6)  अिपलाची कारणे                                           :- --------------------------
-- 

   (7)  मािहतीचा तपशील                                         :- ------------------------- 

(एक) ह<या असलेEया मािहतीचे @व:प आिण िवषय   :- ---------------
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-- 

(दोन) मािहती )या काय;लयाशी |कवा िवभागाशी सबंिधत  

        आहे %याच ेनांव                                       :-  ------------------- 

 
 

िठकाण :- 

िदनांक :-        अपीलकाराचंी @वाIरी 
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जोडपD क 

[(िनयम 5 (2) पहा)] 

 

येथे :. 20 चा 
iयायालय                                                                                           

फी मुdांक 

िचकटवावा. 
 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 Bया कलम 19(3) खालील  अपील 

 
 

Uेषक  ------------------------------------------ 

 (अिपलकाराच ेनाव आिण पyा) 
Uित   -------------------------------------------- 

(1) अपीलकाराच ेसंपूण, नांव                                 :- --------------------------
-- 

(2)       पyा                                            : ----------------------------
- 

(3)       रा)य जन मािहती अिधका-याचा तपिशल             : ------------------
----------- 

(4)      पिहEया अपील Uािधका-याचा तपशील                       :- --------------------
-------- 

(5)      )या आदेशाBया िव:Aद अपील केले आहे 

           तो आदेश िमळाEयाचा िदनांक                                 :- -----------------------
----- 

(6)      अपील दाखल कर8याचा अंितम िदनांक                      :- --------------------
-------- 

(7)      अिपलाची कारणे                                                 :----------------------------
-- 

(1) मािहतीचा तपशील                                                 :--------------------------
--- 
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         (एक) ह<या असलेEया मािहतीचे @व:प आिण िवषय         :-------------------
---------- 

(दोन) मािहती )या काय;लयाशी |कवा िवभागाशी सबंिधत  

        आहे %याच ेनांव                                             :---------------------------
- 

 
 

िठकाण :- 

 

िदनांक :-                          अपीलकाराचंी @वाIरी 
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** पशुसंवध,न व दु]धशाळा सिमती ** 

 

 
अ 
� 

पशुसंवध,न 

सिमती सद@य 

नांव 

पद राह8याचा @थायी पyा सक, ल दुरAवनी �मांक 

काय;लय िनवास 

1 2 3 4 5 6 7 
1                                                       

6ी. तापेXरजी 
पंुडिलक व[ै, 
 

सभापती 
कृिष व 

पशुसंवध,न 

व दु]धशाळा 
सिमती 

मु.पो. धानला, ता. मौदा  
िज. नागपरू  

धानला 0712/ 
2562767 

�.Aव.:-  
9730312638 

2 सौ.. िदIा �ानेXर 

मुलताईकर   

सद@या मु.पो. बेलोना ◌ेता. नरखेड 

िजEहा नागपरू  

बेलोना --- �.Aव.:-  
8087260209 
 

3 6ी. िUतम गोकुळ 

कवरे 

सद@य मु.पो. जलालखेडा  ता. 
नरखेड िजEहा नागपरू 

जलालखे
डा 

--- �.Aव.:- 
7666730263 
 

4 सौ. पुनम Uिवणराव     

जोध 

सद@या मु.पो. िभQणरु ता. नरखेड 

िजEहा नागपरू 

िभQणरु --- �.Aव.:-  
9607872536 
 

5 6ी. पुQपाताई 

शेषरावजी चाफले 

सद@या ◌ेता.काटोल  िजEहा 
नागपरू 

क}ढाळी --- �.Aव.:-  
9767000553 
 

6 6ी. महcd नारायण 

ड}गरे 

सद@य   ता. कळमेXर िज. नागपरू धापेवाडा --- �.Aव.:-  
9860626969 

7 6ी. देवानंद दौलत    

कोहळे 

सद@या ता. कळमेXर िज. नागपरू ग}डखैरी --- �.Aव.:-  
7057031326 

8 सौ. मेघा गुलशन 

मानकर 

सद@या ता.िज., नागपरू  बेसा --- �.Aव.:-  
9834933392 
 

9 6ी. राजcd िव�ल 

हरडे 

सद@य   ता. |हगणा, िजEहा 
नागपरू  

िलहडोह --- �.Aव.:-  
9764966743 
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पशुसवंध,न िवभाग िज.प. नागपूर काय;लयाची रचना 
 
 

िजEहा पशुसंवध,न अिधकारी  
                ------------------------------------------------------------- 

पशुधनÖ िवकास अिधकारी (तां)                                        पशुधन िवकास अिधकारी (िव@तार)     
                                                                             पशुधन िवकास अिधकारी (प.व.ैद.) 
                                                                               सहा. पशुधन िवकास अिधकारी 
                                                                                     पशुधन पय,वIेक  

                                                                                     पटीबंधक (सव,) 
 

                                                 कI अिधकारी 
 
 

                                                   अिधIक 
 
 

                                                विरQठ सहायक 

 
 

                                          किनQठ सहायक  (िल.व.) 
 
 

                                                  वाहन चालक 

 
 

                                                      िशपाई 
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मॅiयुअEस 1 :- संघटनेBया काय;चा आिण कत,<याचा तपिशल. 

 
 

          महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 मAये िजEहा पिरषद, िजEहा 
पिरषदे अंतग,त    येणारी  िवषय   सिमतीच ेअिधकार व कत,<य िदलेल ेआहेत.   

 

पशुसंवध,न व दु]ध <यवसाय िवषय सिमतीचा खास अिधकार :- 

 

           %या %या िवषय सिमतीस ठरवून िदलेEया िवषयांBया बाबतीत उप लखेाशीष;खालील :पये 

25000 पेIा जा@त परंतु  :पये 1.25 लाखा पयLतBया पुन�विनयोजन फंडास संबंधीत 

िवषय सिमती मंजुरी देईल. 
 

पशुसंवध,न िवभाग िजEहा पिरषद, नागपूर रचना व कत,<य यांचा तपिशल 

पशुसंवध,न िवभाग 

 
   मंDालयीन िवभाग                              :-  कृिष व पशुसवंध,न िवभाग 

   अहवाल सादर करणा-या िवभागाचे नाव   :- 1. शासन@तर 

                                                        2.  आयुTत काय;लय 

                                                        3.  िजEहािधकारी, नागपूर 

                                                        4. मुtय काय,कारी अिधकारी, िज. प. नागपूर. 
 
         महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 नुसार िजEहा पिरषद नागपूर 

अंतग,त पशुसवंध,न िवभागातील  खालील कामे हाताळ8यात येतात. 
1. पशुसवंध,न व दु]ध शाळा सिमती सिचव fहणनु जबाबदारी पार पाडणे. 
2. पशुवदैयिकय दवाखाiया मधील पिरचरांची पटटीबंधक fहणनु पदो�ती देणे. 
3. पशुधन पय,वIेक पदाची नेमणकु व पदो�ती बाबत काय,वाही करणे . 
4. सहाbयक पशुधन िवकास अिधकारी या पदावर पदो�तीबाबत काय,वाही करणे .     
5   िजEहा पिरषद अंतग,त घे8यात येणा-या पशुसवंध,न व दु]ध शाळा सिमतीBया सभेच ेआयोजन 

करणे व   िनयंDण ठेवणे. 
6    िजEहा पिरषद अंतग,त घे8यात येणा-या पशुव[ैिकय दवाखाiयावर िनयंDण ठेवणे. 

        रा)य सरकार/केid सरकार व िज.प.ससे फंड योजना राबिव8यात येतात. 
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×¾Ö³ÖÖÝÖÖBया / सं@थेBया कामकाजाची संपणु, मािहती 

 

               पशुसवंध,न िवभाग िज.प.नागपूर अंतग,त अिधन@त असलेEया सं@थेBया 
कामकाजाची व कत,<याची मािहती खालील Uमाणे दे8यात येत आहे. 
 

           िजEहा पशुसवंध,न अिधकारी,िज.प. नागपूर या काय;लया अंतग,त पशुवदैयिकय 

दवाखाना 6ेणी 1, 40,  िफरते पशुिचिक%सालय 2  व पशुवदैयािकय दवाखाना 6ेणी 2- 58 

सं@था काय,रत असुन सं@था Uमुख पशुधन िवकास अिधकारी, सहा पशुधन िवकास 

अिधकारी , पशुधन पय,वIेक, खालील Uमाणे तांिDक काय, आ�थक वष;त नेमनु िदलेEया 
लI◌ंाकाBया Uितपतुी व पशु पालकांना पिरपुण, लाभ होईल या उhेशाने आपEया 
कत,<याची जािणव ठेवुन दैनंिदन काय, करतात. 
 

1. आजारी जनावरांवर औषधोपचार. 
2. Uितबंधा%मक लसीकरण. 
3. आवgयक लहान मोठया श�िकया. 
4. कृिDम रेतना {ारे संकिरत जनावरांची पशु पैदास. 
5. बेरड वळूचे खBचीकरण. 
6. वांझ व गाभण जनावरांची तपासणी व %यावर आवgयक असललेा औषधोपचार. 
7. शासन तसचे िजEहा पिरषदे माफ, त राबिव8यात येणा-या योजनांचे पशुपालकांना 

लाभ होईल या हेतुने िविहत योजनांची अंमलबजावणी व पशु पालकांना यो]य 

माग,दर्शन करणे. 
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मॅiयुअEस 2 :- अिधकारी व कम,चारी यांच ेअिधकार व कत,<य 

 

िजEहा पिरषदेBया िवभाग Uमखुाच ेअिधकार व कामे :- 

1 आपEया िवभागाशी संबंिधत असलेEया कामांBया व िवकास पिरयोजनांBया बाबतीत 

तांिDक मंजूरी देता येईल. 
2 तो U%येक वष�, आपEया िवभागात काम करणा-या वग, दोनBया सेवतेील अिधका-

यांBया कामांचे मूEयमापन करील आिण %याबाबतचे आपले मत गोपनीयरी%या मुtय 

काय,कारी अिधका-याकडे पाठवील. 
3 आजारपणामळेु |कवा इतर वाजवी कारणामळेु Uितबंध झाला नसEयास तो िजEहा 

पिरषदेBया िजचा तो सिचव असेल अशा सिमतीBया U%येक सभेस उपK@थत राहील 

आिण %यास, पीठासीन Uािधका-याBया परवानगीने, सभेत )या बाबीवर चच; चाल ू

असेल ितBया संबंधात मािहती |कवा @पQटीकरण देता येईल. 
4 िजEहा पशुसवंध,न अिधकारी हे िजEहा पिरषद पशुसवंध,न व दु]ध <यवसाय सिमती 

चे सिचव आहेत 

5 अिधन@त पशुधन िवकास अिधकारी (िव@तार) /पशुधन िवकास अिधकारी यांचेशी 
समiवय साधणे 

6 िजEहा पिरषदेBया पशुसवंध,न व दु]ध <यवसाय सिमती चे सभेच ेआयोजन करणे 

7 वग, 3 व वग, 4 चे कम,चा-यांवर िनयंDण ठेवणे.  
कम,चारी  यांच े कत,<य  

1.  काय,सचुीनुसार िदलेली कामे वळेीच पार पाडणे. 
2. अिधका-यांनी सोपिवललेी कामे जबाबदारीने व िनयमानुसार पार पाडणे.. 

अ 

� 

अिधक ◌ारी / 

कम,चारी नाव 

पदनाम सेवचेा तपिशल 

1 डॉ. िशला एस.बनकर प.िव.अ. 
(तां) 

• सव, पशु व.ैसं@थांना माग,दश,न करणे 

• रा)य/के व/िज.प.ससे सव, योजना,
नािवiयपूर्ण योजना   राबिवणे.  

•  िज.प.सं.अ.यांनी वळेोवळेी सांगीतललेी
काय;लयीन कामे 

•  शेतकरी पॅकेज अंतग,त कामे 

 मािसक Uागतीक व वा�षक अहवाल तयार 

करणे. 
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2 6ी. अशोक धनराज  

पानतावणे 

सहाbयक 

Uशासन  

अिधक 

◌ारी 

•  लेखा आIपे 

•  मािहती अिधकारी 
•  iयायालयीन Uकरणे. 
•  िज.प.स.अ. यांचे अनुपK@थतीत काय;लयीन 

कामे  व िनयंDण.  
3 6ी.िशवकुमार 

पंढरीनाथ सावरकर 

किनQठ 

Uशासन  

अिधक 

◌ारी  

• अनिधकृत गैरहजर कम,चारी Uकरणे. 
• मािसक अहवाल सादर करणे. 
• मा. आयुTत, यांचे िनरीIण िटJपणी. 
• रचना व काय,प�ती 
• गोपिनय अिभलेख 

• सहा.मािहती अिधकारी 
• महालेखाकार लेखा आIपे तसेच पंचायत 

राज सिमती मAये अंतभू,त लेखा आIपंे◌ावर 

सिनयंDण ठेवणे . 
• िज.प.सं.अ.यांनी वळेोवळेी सांगीतलेली 

काय;लयीन कामे 

• िज.प.स.अ. यांची दौरा दैनंिदनी  हाताळणे . 
 

4 
 

6ी. ए. एस. ग�फार.  
 

सहा. 
पशु. 

िवकास 

अिध. 

•  

• योजना अंतग,त योजना/योजनेyर योजना/ 

िज.प.  ससे अंतग,त योजना / 13 वने अंतग,त 

औषध व साही%य खरेदी व प.स. ना िवतरण. 
•  ॲ@कॅड अंतग,त तोडखुरी, 

पायखुरी/आय.ई.सी. UिशIण योजना 
राबिवणे. 

• आिदवासी IDेा अंतग,त/IDेाबाहेरील योजने 

अंतग,त तोडखुरी/पायखुरी लस पुरवठा व 

वधं%व िनवारण िशिबर योजना राबिवणे. 
•  प.व.ैद.बांधकाम ,िनवासी बांधकाम U@ताव 

•  िवषय सिमती सभा संबधंीतीत सव, कामे. 
   िज.प.सं.अ.यांनी वळेोवळेी सांगीतललेी 
काय;लयीन कामc 
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5 6ीमती. )योती 
िजवतोडे 

 
 

व.सहा. 
 
 
 
 

•   िज.प.स.अ.तसेच प.िव.अ.यांचे आ@थापना 
िवषयक सव, कामे, काय;लयीन कम,चाNयांचे 

आ@थापना िवषयक सव, कामे. बायोमॅaीक 

हजरेी पट सिनयंDण.  
•  वग, 3 ते 4 सेवाजेQठता यादी, |बदुनामावली, 

बदEया, सरळभरती, पदो�ती , कालब� 

पदो�ती, आगावु वतेनवाढी इ.  
•  आंतरिजEहा बदली Uकरणे हाताळणे . 
• सेवा िनवृyी Uकरणे  हाताळणे . 

 िज.प.सं.अ.यांनी सांगीतलेली कामे. 
6  

कु.Uणाली परसराम 

ओंकार 

क.सहा. •  वतेनदेयके, Uवासभyा देयके व इतर देयके  

तयार करणे,  

• प. व.ै द. कडुन UाJत होणारे सेवा शुEक जमा 
करणे . 

•  िज.प.सं.अ.यांनी सांगीतलेली कामे 

 आयकर कपाती संबंधीत कामकाज 

7 कु.Uणाली परसराम 

ओंकार  

क.सहा. • लेखा िवषयक सव, कामे 

• काय;लयाच े शासिकय वाहने दु�@ती व 

देयके. िकरकोळ देयके. (संगणक 

देखभाल व दु:@ती िवषयक  देयके, 

दुरAवनी देयके , काय;लयीन झेरॉTस 

देयके इ.) 
• @टेशनरी. 
•    अंदाजपDक तयार करणे. 
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मॅiयुअEस 3 :- यो]य माग;ने िनण,य घे8याच ेUि�येत अनुसरावयाची 

काय,पAदती 
 

पशुसवंध,न िवभागा अंतग,त काय,रत असलेल ेसव, अिधकारी / कम,चारी आपEया पदाची 
जबाबदारी सांभाळून िनयिमत काय, करतात. 

@तर :- िजEहा@तर (पशुसंवध,न) 
 

अ.�
. 

उपकलम क ◌ाय UिसAद करणार कालावधी कुठे UिसAद करणार अडच
णी 

शे
रा 

1 4 िवशषे घटक योजने 

अंतग,त मागासवग�य  

लाभाथ�ना दुधाळ 

जनावरांचे गट वाटप .  
योजनेचे अज, लाभाथ� 
िनवडयादी, अनुदान इ. 
चा तपिशल. 

लाभाथ� 
िनवड  

झाले नंतर 

पुK@तक ◌ा --  

2 4 ॲ@कॅड योजने अतग,त 

100% अनुदानावर 

लाळखुरकत 

रोगUितबंधक लिसकरण 

लसीकरणा 
पवु� 

आकाशवाणी 
वृyपDामधुन पो@टस,, 

बॅनस, 

--  

3 4 पशुव[ैिकय 

दवाखाiयांकडे उपल�ध 

औषधांची मािहती 

िनयिमत 

पणे 

दवाखाiयाBया नोटीस 

बोड;वर 

--  

4 4 नािव8य पूण, योजना .   -- 
 

 

सव, साधारण लाभाथ� - 

50 % अनुदानावर 6 

दुधाळु जनावरे वाटप. 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

अ. जा. लाभाथ� - 75 % 

अनुदानावर 6 दुधाळु 

जनावरे वाटप . 
सव,साधारण लाभाथ� - 

50 % अनुदानावर 10 + 

1 शेळीगट वाटप . 
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5 4 <हcचर कॅिपटल फं◌डं - 

(नाबाड,) 
  -- 

 

 

10 + 1 शेळीगट वाटप.   

कुTकुट िवकास काय,�म 

राबिवणे.  
सव, साधारण लाभाथ� 
25 % अनुदान . 
अ.जा./ अ.ज. लाभाथ� 
33 % अनुदान . 

6 4 िवशषे घटक योजना      

75 % अनुदानावर 2 

दुधाळु जनावरेवाटप.  
75 % अनुदानावर 10 

+1 शेळी गट वाटप 

अनुसुची जातीतील 

लाभाथ�.  

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

7 4 िजEहा वािषक,  योजना . 
600 : मय;दीत 100 % 

अनुदानावर गवताचे 

वरैण िबयाणे वाटप . 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

8 4 िजEहा  वािषक,  योजना 
.-  

600 : मय;िदत  100 % 

अनुदानावर यशवंत, 

जयवंत सुधारीत गवताचे 

ठ}◌ं◌ंब वाटप . (ओिलता 
खालील शेती असलेEया 
का@तक ◌ारां◌ं� ◌ा◌ा 
वाटप ) 8-10 टTके  

Uथीने असलेले गवत 

बारमाही उपल�ध. 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

-- 
 

9 4 कc d  पुर@कृ त वरैण िवक योजना पुK@तका , --  
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◌ास  योजना.  
का@तक ◌ारांना 
अनुदानावर हाताने  

चालणारे |क◌ंवा िव[तु  

सहाbयाने चालणारे चाफ 

कटर यंD परुिवणे, 

मुरघास तयार करणे , 

पडीत जमीन िवकास 

काय,�म राबिवणे. 

राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

10 4 पशुधन िवमा         
योजना . 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

11 4 शेतकNयांBया दारी गायी 
fहशjना क़ृDीम रेतन 

करणे. 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

12 4 त}◌डंखुरी , पायखुरी 
रोगाची Uितबधंक लस 

लावणे . 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

13 4 िप.िप. आर. रोगाची 
Uितबधंक लस टोच8यांत 

येते.  

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 

--  
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सभा. 
14 4 कामधेनु दyक Hाम 

योजना . 
योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका , 

दवाखाiयाBया तसेच 

पंचायत सिमतीBया 
नोटीस बोड,वर, 

Hामसभा, पंचायत 

सिमती सभा, िज.  प. 
सभा. 

--  

15 4 घटसप, , एकटां]या 
रोगाची  Uितबधंक लस 

लावणे . 

योजना 
राबिवणे 

िवषयक 

माग,दश,क 

त%व ेUाJत 

होताच. 

पुK@तका,दवाखाiया
Bया तसेच पंचायत 

सिमतीBया नोटीस 

बोड,वर, Hामसभा, 

पंचायत सिमती सभा, 

िज.  प. सभा. 

--  
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मॅiयुअEस 4:- कत,<ये पार पाड8यासाठी शासिकय Uािधकरणाने ठरवून िदललेी 
Uमाणके 

 

अ) िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती मAये काय,रत अिधकारी व IेDीय कम,चारी यांना मुtय%व े

खालील उhेशासाठी दौरे व राDीचे मुTकाम शासनाने िनध;िरत क:न िदलेले आहेत. 
1. %याBया काय,IेDात हाती घे8यांत आलेEया िविवध िवकासाBया कामाचा आढावा घेणे व जेथे कामाची 

Uगती समाधानकारक नाही |कवा U%यI जागेवर काही अडचणी िनम;ण झाEया असEयास %याचे 

िनराकरण करणे. 
2. हाताखालील IेDीय अिधकारी व कम,चारी नेमून िदलेली कामे व कत,<ये समाधानकारकपणे पार 

पाडतात िक नाही याची तपासणी करणे. 
3. IेDीय काय;लयात व UकEप@थानी Uशासिकय कामकाज,  िवyीय व लेखा िवषयक बाबी शासनाने 

नेमून िदलेEया िनयमानुसार होतात की नाही याची पाहणी करणे. 
िजEहा पिरषदेमाफ, त शासकीय व @थािनक @व:पाBया योजनेचा Uसार  @थािनक लोकांशी संपक,  सा� ◌नू 

करणे. @थािनक लोक व लोकUितिनधी यांचा िविवध िवकासाBया योजना काय;Kiवत कर8यासाठी सहयोग 

िमळिवणे. 
4.वरील उhेश साAय कर8यासाठी िजEहा पिरषद व पंचायत सिमतीBया अिधकारी व कम,चाNयांसाठी 
खालील Uमाणात दौरे व राDीचे मुTकाम िवहीत केलेले आहेत. 
अ.
� 

पदनाम वष;तून करावयाचे 

दौNयाचे िदवस 

पैकी वष;तून 

करावयाBया        राDीचे 

मुTकाम 

 

1 िजEहा पशुसंवध,न अिधकारी 120 60  

2 पशुधन िवकास अिधकारी / (िव) 120 40  

3 पशुधन िवकास अिधकारी (मो) 120 20  

     

ब.काय,रत पश ुवदैयिकय सं@था तपासणी व पंचायत सिमती तपासणी 
अ.� पदनाम करावयाBया तपासणी   

पंचायत सिमती पशु व.ैसं@था तपासणी   

1 िजEहा पशुसंवध,न अिधकारी 13 100  

2 पशुधन िवकास अिधकारी /(िव.) -- 58  

3 पशुधन िवकास अिधकारी -- 40   

4 पशुधन िवकासअिधकारी (मोबा.) -- 02  
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मॅiयुअEस  5 :-    कम,चारी आपली कत,<ये पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील  

                       असे  िनयम, िविनयम, सुचना, िनयमप@ुतीका व अिभलखे 

 

  िजEहा पिरषदेमAय ेकाय,रत असलेले कम,चारी खालील िनयम पु@तीकांचा आधार 

घेऊन शासिकय कामकाज पार पाडीत आहेत.  
1. महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 

2. मुंबई Hाम पंचायत अिधिनयम 1958 

3. महाराQa िजEहा पिरषद  लेखा संिहता 1968 

4. महाराQa नागरी सेवा (सेवBेया सव,साधारण शत�) िनयम 1981 

5. महाराQa नागरी सेवा (वतेन) िनयम 1981 

6. महाराQa नागरी सेवा (पदHहण अवधी, @वीयेyर सेवा आिण िनलंबन, बडतफ� व सेवतूेन 

काढून टाकणे यांBया काळातील Uदाने) िनयम 1981 

7. महाराQa नागरी सेवा (रजा) िनयम 1981 

8. महाराQa नागरी सेवा (िनवृyीवतेन) िनयम 1981 

9. महाराQa नागरी सेवा (मानधन, फी, @थािनक परूक भyा व घरभाडे भyा) िनयम 1981 

10. महाराQa नागरी सेवा (शासिकय िनवास@थानाचा ताबा) िनयम 1981 

11. महाराQa नागरी सेवा (Uवास भyा) िनयम 1981 

12. महाराQa िजEहा पिरषदा व पंचायत सिम%या (अंदाजपDक) िनयम 1966 

13. महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती (िनधीचे पुन�विनयोजन) िनयम 1971 

14. िजEहा पिरषदा आकK@मक खच;बाबतचे िनयम 

15. महाराQa सव,साधारण भिवQय िनव;ह िनधी िनयम 1966 

16. महाराQa िजEहा पिरषद िजEहा सेवा िनयम 1968 

17. महाराQa िजEहा  पिरषदा िजEहा सेवा (सेवाUवशे) िनयम 1967 

18. महाराQa िजEहा पिरषद िजEहा सेवा (िश@त  व अिपल) िनयम 1964 

यािशवाय शासनाBया िविवध िवभागाकडून UिसAद कर8यांत आलेEया अिधसूचना, 
शासन िनण,य, पिरपDक व पDांमधील माग,दश,क सुचनांचा अवलंब क:न कामांचा िनपटारा 
कर8यांत येतो. 

िनयम:  महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, 1961 चे कलम 274  (1 ) नुसार रा)य 

शासनास या अिधिनयमाBया तरतुदी अंमलात आण8याBया Uयोजनाकरीता या अिधिनयमाBया 
तरतुदीशी िवसगंत नसतील असे िनयम करता येतील.  
िविनयम:- महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 चे कलम 275 नुसार िजEहा 
पिरषदेस वळेोवेळी या अिधिनयमाची Uयोजने पार पाड8यासाठी या अिधिनयमाBया तरतुदjशी व 

रा)य शासनाने केलेEया िनयमाशंी िवसगंत नसतील असे िविनयम करता येतील. 
उपिवधी:- महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती  अिधिनयम, 1961 चे कलम 276 (1) नुसार 

िजEहा पिरषदेस या अिधिनयमाची Uयोजने पार पाड8याकरीता या अिधिनयमाशी िवसंगत नसतील 
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असे उपिवधी वळेोवळेी तयार करता येतील, %यात फेरबदल करता येतील |कवा ते िवखंडीत करता 
येतील आिण पुव,गामी तरतुदीBया सव, साधारणतेस बाध येऊ  न देता अशा उप-िवधीत तरतुदी करता 
येतील. 
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मॅiयुअEस  6:- काय;लयातील अिभलखेाच ेिवगतवारीनुसार 

िववरणपD 

 

 

 काय;लयीन कामकाजात खालीलUमाणे 6 संच पAदतीचा वापर केला जातो. 
1. काय,िववरण पंजी .  
2. UितIािधन Uकरणे 

3. @थायी आदेश न@ती 
4. िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

5. अिभलेखागारात पाठवावयाBया न@%या 
6. ‘›ü’ वग�य कागदपDे 

 

1. काय,िववरण पंजी -  

U%येक िलिपकाकडून UपD 6 मAये काय,िववरण पंजी ठेवली जाणे आवgयक आहे. या न}दवहीत 

दैनिदन टपालाची न}द �यावयाची असून Uकरणाचा िनपटारा झाEयानंतर काय,िववरण पंजीमधील 

पDाचा अनु�मांक गोलांकीत करावा. तसेच Uकरण िनकाली काढले |कवा ते जावक कर8यासाठी 
पाठिवले असेल तर @तंभ 4 मAये ते िनकाली काढEयाची न}द �यावी.  काय,िववरण पंजीमAये दर 

आठवडयाचा गोषवारा काढून Uभारी अिधकारी यांचे सामोर ठेवावा. 
2.  UितIािधन Uकरणे 

या पंजीमAये विरQठ काय;लयाकडून मािहती येणे Uलंबीत आहे व Uकरण िनकाली िनघु  शकत 

नाही अशी Uकरणे UितIाधीन पंजीत न}दिव8यांत यावी. या पंजीमुळे कम,चाNयांना %वरीत अहवाल 

मागिव8याकरीता व Uलंबीत पDावर िनयंDण ठेव8याकरीता %याचUमाणे Uकरणात वळेोवळेी @मरणपDे 

दे8याकरीता ही पंजी उपयुTत ठरते. 
3.  @थायी आदेश पंजी 

यामAये शासनाने वळेोवेळी िनग,िमत केलेले अAयादेश / शासन िनण,य / पिरपDके इ%यादी 
मह%वाचे अिभलेख कायम @व:पी जतन क:न ठेवले जातात  व वळेोवेळी शासिकय कामकाजात 

यामधील माग,दश,क सुचनांचा आधार घेतला जातो. ही न@ती िवषयवार असावी, %यास अनु�मिणका 
असावी व U%येक पानास �माक िदलेले असाव.े  
4.  िनयतकालीके ‘†’ व ‘²Ö’ 

 या पंजीBया भाग अ मAये (पंधरवाडी / मासीक / Dैमासीक / सहामाही / वा�षक) अहवाल )या 
पDाiवये िवहीत कर8यांत आलेला आहे व )या काय;लयास असा अहवाल )या िनयत िदनांकास सादर 

करावयाचा आहे %याचा पD �माक व िदनांकासह न}द घे8यांत येते व भाग ब मAये )या िदनांकास असा 
अहवाल U%यIात सादर कर8यात आला %याबाबतची न}द ठेव8यांत येते.  
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5. अिभलखेागारात पाठवावयाBया न@%या / कागदपDे 

 )या Uकरणातील काय,वाही पुण, झालेली आहे अशी Uकरणे अिभलेखागारात पाठिव8यापवु� 
अिभलेखाचे “†” वग,, “²Ö” वग,, “ ú” वग,, “ ú-1” वग, व “›ü” वग, असे वग�करण क:न न@%या / Uकरणे 

अिभलेखागारात जतन क:न ठेव8यासाठी पाठिव8यांत येतात. 
 

अ.�
. 

अिभलेख वग, अिभलेख जतन क:न 

ठेव8याकरीता वापरावयाBया 
ब@%याचा रंग 

जतन क:न ठेव8याचा    कालावधी 

1 अ लाल कायम@व:पी 
2 ब िहरवा 30 वष, 
3 क िपवळा  10 ते 15 वष, 
4 क-1 पांढरा  5 वष, 
5 ड पांढरा 1 वष, 

 

6.  “›ü” वग�य कागदपDे 

 

 जी पDे मािहतीसाठी UाJत होतात |कवा )या पDांवरील काय,वाही पणू,  झालेली आहे व )या 
कागदपDांना 1  वष;वरील कालावधीसाठी राखुन ठेव8याची आवgयकता नाही अशी कागदपDे जसे 

मासीक  अहवाल, िकरकोळ रजेचे अज, ई%यादी “›ü” वग�य कागदपD fहणून 1 वष;Bया कालावधीसाठी 
राखुन ठेव8यांत येतात व 1 वष;नंतर अशा कागदपDांचे सIम अिधकाNयाची मंजूरी घेऊन नाशन केले 

जाते. 
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fयॅनुअल 7 :-  Uशासकीय कामकाजाचा PQटीकोन व िनतीिनध;रण सं◌◌ंबंधाने 

      सव,सामाiयाच े परामश,करीता कर8यात आललेी <यव@था. 
 
 
 

 

िजEहा पिरषद@तर योजनािवषयक जबाबदारी 
शासन िनण,य Hाम िवकास व जलसंधारण िवभाग �.:- Hानास- 1097/सीआर  / 112 / 08 , िदनांक 

23 जुन 1999चं◌े जोडपD 

 

अ. 
�. 

काय,सूची जबाबदार 

कम,चारी / 

अिधकारी 

काय,पूत�चा 
कालावधी 

िविहत मुदतीत काय,पूत� न 

झाEयास कोण%या 
अिधकाNयाकडे त�ार 

करावी. 
 

* िजEहा पिरषद@तर * 

1 पशु संवध,न िवभागाBया 
योजना खाली सेवा परुिवणे 

िज.प.सं.अ. सुचना िमळाEया 
पासुन 1 िदवस 

मुtय काय,कारी अिधकारी, 

िज.प. नागपरू 

 

      धोरण तयार कर8याBया |कवा %याची अंमलबजावणी कर8याBया संबधंात लोकांशी / पशुपाEयांशी 
िवचार िविनमय तयार कर8यास िकवा लोकां कडून िनिवदने जा8यासाठी पशु संवध,न िवभागात िजEहा 
पशुसंवध,न अिधकारी यांना तांDीक सlागार fहणनु पशुधन िवकास अिधकारी (तांDीक) काय,रत असुन 

सlा मसलतीसाठी काय,रत काय;लयीन सव, अिधकारी /कम,चारी यांची पाIीक/मािसक/Dैमासीक 

सभा िजEहा पशुसंवध,न अिधकारी िनयिमत आयोिजत करतात. 
      जनतेसाठी / पशु पालकांसाठी यो]य ते माग,दश,न <हाव े %यासाठी पशुधन िवकास अिधकारी 
(तांDीक) तसेच िजEहा पशु संवध,न अिधकारी पशु पालकांBया अडी अडचणj◌ंना िनराकरण कर8यास 

मौखीक तसेच लेखी माग,दश,न करतात.  
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मॅiयुअल �मांक  - 8 

दोन |कवा %यापेIा अिधक असणाNया मंडळ, पिरषद, सिमती व ईतर संघटना 
याबाबतचा तपिशल सव,सामाiयापयLत पोहोचता  करता येईल. 

 

** पशुसंवध,न व दु]धशाळा सिमती ** 

 

                    महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिम%या अिधिनयम 1961 चे कलम 9 नुसार कमीत कमी 50 व 

जा@तीत जा@त 75 सभासद संtया िनिmत केली असून नागपरू िजEहा पिरषदेची सभासद संtया 59 ठरवून 

िदलेली आहे तसेच 13 पंचायत सिमतीची एकूण सद@य संtया 118 आहे. तसेच पशुसंवध,न व दु]ध <यवसाय 

िवषय सिमतीच े9 सद@य आहेत . 
                   नागपरू िजEहा पिरषद अंतग,त पशुसंवध,न व दु]ध <यवसाय िवषय सिमतीचे सभापती व सद@य खालील 

Uमाणे आहे. 
* नागपरू िजEहा पिरषदेची पशुसंवध,न व दु]ध <यवसाय िवषय सिमती* 

अ.� पशुसंवध,न सिमती सद@य नांव पद राह8याचा @थायी पyा सक, ल 
1                                                       6ी. 

तापेXरजी पंुडिलक व[ै, 
 

सभापती कृिष व 

पशुसंवध,न 

व दु]धशाळा सिमती 

मु.पो. धानला, ता. मौदा  िज. 
नागपरू  

धानला 

2 सौ.. िदIा �ानेXर मुलताईकर   सद@य मु.पो. बलेोना ◌ेता. नरखेड 

िजEहा नागपरू  

बेलोना 

3 6ी. िUतम गोकुळ कवरे सद@य मु.पो. जलालखेडा  ता. नरखेड 

िजEहा नागपरू 

जलालखेडा 

4 सौ. पुनम Uिवणराव     जोध सद@या मु.पो. िभQणरु ता. नरखेड 

िजEहा नागपरू 

िभQणरु 

5 6ी. पQुपाताई शेषरावजी चाफले सद@य ता.काटोल  िजEहा नागपरू क}ढाळी 
6 6ी. महcd नारायण ड}गरे सद@य   ता. कळमेXर िज. नागपरू धापेवाडा 
7 6ी. देवानंद दौलत    कोहळे सद@या ता. कळमेXर िज. नागपरू ग}डखैरी 
8 सौ. मेघा गुलशन मानकर सद@य ता.िज., नागपरू  बेसा 
9 6ी. राजcd िव�ल हरडे सद@या   ता. |हगणा, िजEहा नागपरू  — ×®Ö»Öडोह 
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मॅiयुअEस  9 :- अिधकारी व कम,चाNयांची यादी. 
 

       

                    वग,-1 व वग,-2 च े अिधकाNयांची िनयुTती रा)य शासना{ारा केली 
जाते व या संवग;तील अिधकाNयांची सेवाजQेठता यादी दरवष� शासनाचे िविवध 

खा%यामाफ, त UिसAद केली जाते, तसचे वग,-3 व वग,-4 चे कम,चाNयांची िनयुTती 
शासनाचे माग,दश,क सुचनेनुसार िजEहा पिरषदे {ारा कर8यांत येते व �ा िविवध 

संवग;तील काय,रत कम,चाNयांची सेवाजQेठता यादी दरवष� UिसAद कर8यांत  

येते. व ही यादी संबंधीत खातेUमुखांकडे दJतरी ठेव8यातं आलेली आहे. 
पशुसंवध,न िवभागा  अतंग,त  संवग, िनहाय अिधकारी, कम,चारी पद संtया.(तांिDक) 

अ.�ं. संवग, मंजुर पदे काय,रत पदे िरTत पदे 

1 िजEहा पशुसंवध,न अिधक ◌ारी  (वग, 1) 01 00 01 
2 पशुधन िवकास अिधकारी (तां.)  (वग, 1) 01 01 - 
3 पशुधन िवकास अिधकारी (िव.) (वग, 1) 13 13 00 
4 पशुधन िवकास अिधकारी (प.व.ैद.) (वग, 1) 42 32 10 
5 सहा. पशुधन िवकास अिधकारी. (वग, 3) 15 13 02 
6 पशुधन पय,वIेक  (वग, 3) 70 64 06 
7 वाहन चालक  02 00 02 
8 प�ीबधंक  (वग, 4) 40 24 16 
9 पिरचर  (वग, 4) 136 129 07 

पशुसंवध,न िवभागा अतंग,त मtुयालय @तरावर काय,रत  संवग, िनहाय अिधकारी, कम,चारी वग, पद संtया. 
(Uशासिकय कामकाज) 

1 सहाbयक Uशासन अिधकारी 01 01 - 
2 किनQठ Uशासन अिधकारी 01 01 - 
3 विरQठ सहाbयक 01 00 01 
4 किनQठ सहाbयक 02 02 00 
5 वाहन चालक 01 00 01 
6 पिरचर 02 01 01 

 

अ.� अिधकारी /कम,चारी नाव पदनाम पyा पिर6िमक शेरा 
 अ ) काय;लयीन अिधकारी / कम,चारी .  

1   िरTत पद िज.प.स.ंअ. पशुसवंध,न िवभाग  -+--- - 
2 डॉ. िशला एस. बनकर  प.िव.अ.(तां) पशुसवंध,न िवभाग 1,14,280- - 
3 6ी. अशोक डी.पानतावणे कIअिधकारी पशुसवंध,न िवभाग 76,928/- - 
4 6ी. िशवकुमार पं.सावरकर अिधIक पशुसवंध,न िवभाग 53,248/- - 
5 िरTत  व.सहा. पशुसवंध,न िवभाग   ------ - 
6 कु.Uणाली प. ओकंार क.सहा.(लेखा) पशुसवंध,न िवभाग 31,837/- - 
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7 6ी. सिचन च<हाण क.सहा.  पशुसवंध,न िवभाग 20,447/- - 
8 िरTत पद  वाहन चालक  पशुसवंध,न िवभाग 00 - 
9  िरTत  पिरचारक पशुसवंध,न िवभाग  ---- - 

10 6ी . िवजय U. ितडके . पिरचारक पशुसवंध,न िवभाग 32,567/- - 
ब ) पंचायत सिमती @तरावरील पशुधन िवकास अिधकारी (िव@तार) 

1 डॉ. िUयंवदा िसरास प.िव.अ(िव) पं. स. नागपरू. 1,26,032/- - 
2 डॉ.िलना पाटील प.िव.अ(िव) पं. स. कामठी.  89,392/- - 
3 डॉ. आर.डी. लांजवेार प.िव.अ(िव) पं. स. |हगणा. 89,392/- - 
4 डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ(िव) पं. स. कळमेXर  1,16,880/- - 
5 डॉ. तुषार पुडं प.िव.अ(िव) पं. स. काटोल. 1,16,880/- - 
6 डॉ. िहfमतराव बानाईत  प.िव.अ(िव) पं. स. नरखेड 1,06,624/- - 
7 डॉ.रोिहणी टcभणु�  प.िव.अ(िव) पं. स. सावनेर. 92,106/- - 
8 डॉ. गणेश बाब|ुसग ठाकुर प.िव.अ(िव) पं. स.पारिशवनी 70,560/- - 
9 डॉ.अXीनी  गडमडे प.िव.अ(िव) पं. स. रामटेक 1,06624/-  - 

10 डॉ. िरना रामटेके प.िव.अ(िव) पं. स. मौदा 69,035/- - 
11 डॉ. किवता मोरे प.िव.अ(िव) पं. स. कुही  1,27,680/- - 
12 डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ(िव) पं. स. उमरेड 1,16,880/- - 
13 डॉ. Uकाश गंगापारी  प.िव.अ(िव) पं. स. िभवापरू 1,31,520/- - 

पशुव[ैकीय दवाखाना 6णेी 1 येथे क ◌ाय,रत पशुधन िवकास  अिधकारी 
1 डॉ. िकशोर भदाने◌ े प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.िमहान खापरी 

(रेEव)े  
79,624/- - 

2 डॉ.Uमोद बडोल े प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. फेटरी. 1,27,680/- - 
3 डॉ. शैलेष महाजन प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. बटुीबोरी. 1,16,880/- - 
4 डॉ.िUती  िसरसाट प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कामठी. 92,106/- - 
5 डॉ. 6�ा वासिनक प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कोराडी. 79,624/- - 
6 डॉ. अभय भालेराव प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. वडोदा. 1,23,960/- - 
7 डॉ. िनता गोडबोल े प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. |हगणा.  1,06,624/- - 
8 डॉ. एन.बी.पाटील प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. गुमगांव. 1,16,880/- - 
9 डॉ. इरोज सोमकुवर प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. धापेवाडा 1,16,880/- - 

10 डॉ. पजुा काळे प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. मोहपा. 1,16,880/- - 
11 डॉ. अिवनाश �ाfहणकर      प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. िझEपा. 1,14,576/- - 
12 डॉ. एम.डी. लाडूकर प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.मेटपांजरा 1,16,880/- - 
13 िरTत पद प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. क}ढाळी.  ---  - 
14 डॉ. 6ीधर आसटुकर प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.लाडगांव 76,440/- - 
15 िरTत पद प.िव.अ. िफ.प.िच. काटोल. 10,4911/- - 
16 डॉ. महcd च<हान प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. नरखेड. 89,392/- - 
17  िरTत पद प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. सावरगांव. 00 - 
18 िरTत पद प.िव.अ. प.व.ैद.6ेणी 1. जलालखेडा 00 - 
19 डॉ. अमर शंभरकर प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.पाटणसावगंी 1,27,680/- - 
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20  िरTत पद  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. नांदागोमखु. 00 - 
21 िरTत पद प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कोथुळणा. 00 - 
22  िरTत पद  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. पारिशवनी.  00 - 
23 डॉ. कमलशे लोखंडे  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.नवगेांव खैरी 1,16,880/- - 
24 डॉ. िUती वाळके प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कiहान. 79,624/- - 
25    िरTत  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. करवाही.  ----/- - 
26 डॉ. िवनोद समथ, प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कांdी. 1,03,503/- - 
27  िरTत  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. देवलापार.   ----/- - 
28  िरTत प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.िहवराबाजार -----/- - 
29 डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. िफ.प.िच. देवलापार. 1,31,520/- - 
30 डॉ. कEपना गायकवाड प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. मौदा. 1,16,880/- - 
31 डॉ. अशोक पखाल े प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. अरोली. 1,27,680/- - 
32 डॉ. िसमा राठोड  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. चाचरे. 79,624/- - 
33 डॉ. सुिजत तापस प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कोदामcढी. 1,16,880/- - 
34 डॉ. अंजली गंधे  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. कुही. 1,06,624/- - 
35 डॉ. एस.एम.ईलाही प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. माढंळ. 1,27,680/- - 
36 डॉ. अिवरत सवाईमुल  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. वलेतुर.  79,624/-  

37 डॉ. एम.एम.कडु प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. बलेा. 1,31,520/- - 
38 डॉ. िवलास गवखरे  प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.आJतुर.  1,16,80/- - 
39 िरTत पद प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1.मकरधोकडा 93,426/- - 
40 डॉ. वजैयंता टेकाडे प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. िस�स.  92,106/- - 
41 डॉ. राजशे �ाfहणकर प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. िभवापरू.  1,31,520/- - 
42 डॉ. खान लईक अहमद 

सूजा अहमद 

प.िव.अ. प.व.ैद.6णेी 1. नांद.  79,624/- - 
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मॅiयुअEस 10 :- सं@थांचे अिधकाऱी व कम,चारी यांना िनयमानुसार दे8यांत येणारे मािसक 

पािर6िमक व ते अदा कर8याची पAदत. 

   

अ) िजEहा पिरषदेमिधल वग,-1 व वग,-2 कम,चाNयांकरीता शासनाने खालीलUमाणे वतेन6ेणी मंजूर 

केलेEया आहेत. 
अ. 
�. 

पदनाम 7 <या वतेन आयोगानुसार मंजूरी 
केलेली  सुधारीत वतेन6ेणी / 

िवशेष  वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
1 िजEहा पशुसंवध,न 

अिधकारी 
(एस-20) 56100 -- 1,77500  कोषागारा माफ, त बँकेतुन अदा . 

2 पशुधन िवकास 

अिधकारी  
(एस-20) 56100 -- 1,77500 कोषागारा माफ, त बँकेतुन अदा . 

ब) Hाम िवकास व जलसंधारण िवभागाने िजEहा पिरषदेतील वग,-3 व वग,-4 Bया कम,चाNयांसाठी   
शासन िनण,य  �मांक डी. एसआर/09/U.�.61/आ@था-05/ िदनां◌ेक 20 मे,  2009 नुसार मंजूर 

केलेEया सुधारीत  वतेन6े8या  खालीलUमाणे  आहेत. %यानुसार कम,चाNयांना वतेन व भy्◌े◌ा अदा केले 

जातात. 
 

अ.� पदनाम 7 <या वतेन आयोगानुसार मंजूरी केलेली  
सुधारीत वतेन6ेणी / िवशेष वतेन 

शेरा 

1 2 3 4 
िजEहा िवकास सेवा 

अराजपिDत  िजEहा तांिDक  सेवा  (गट क)-पशुसंवध,न 

1 सहाbयक पशुधन िवकास 

अिधकारी 
(एस-10)   29200-92,300 बकेँतुन 

2 पशुधन पय,वIेक (एस-8)  25,500-81,100 बकेँतुन 
3 प�ीबंधक (एस-3)  16,600-52,400 बकेँतुन 
4 पिरचर (एस-1)  15000-47,600 बकेँतुन 

पशुसंवध,न िवभाग, िजEहा पिरषद, िजEहा सेवा (गट -क) अराजप�Dत  

1 सहाbयक Uशासन अिधकारी (एस-14) 38,600-1,22,800 बकेँतुन 
2 किनQठ Uशासन अिधकारी (एस-13) 35,400-1,12,400 बकेँतुन 
3 विरQठ सहाbयक (एस-8) 25,500-18,100 बकेँतुन 
4 किनQठ सहाbयक (एस-6)  19,900-63,200 बकेँतुन 
5 वाहन चालक (एस-6)  19,900-63,200 बकेँतुन 
6 पिरचर (एस-1)  15000-47,600 बकेँतुन 
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मॅiयुअल 11 :- U%येक सं@थांनी सादर केलेली अंदाजपDके व  

                    संभावीत खच, %यानुसार UाJत तरतुद तसेच  

                    सं@थांनी केललेा खच,. 
 

िजEहा पिरषदेअतंग,त िविवध शासकीय योजनांची अमंलबजावणी. 
. योजनांची वग,वारी - 

           िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अतंग,त राबिव8यात येणा-या योजना व कामाची वग,वारी िजEहा 
पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 Bया तरतुदीनुसार खालील चार Uकारात येते. 
1) िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती यांBया @वत:Bया उ%प�ातुन काय;Kiवत होणा-या योजना व 

कामे (महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 च ेकलम 144 ते 181) 
2) अिधिनयमातील कलम 100/103  अनुसार शासनाकडुन ह@तांतरीत झालEेया योजना व कामे 

3) अिधिनयमातील कलम 123 अनुसार अिभकरण त%वावर राबिव8यात येणा-या योजना व कामे 

4) अिधिनयमातील कलम 261 अनुसार िज. प. अिधकारी / कम,चारी यांBया सेवा अिधHहीत क:न 

काय;Kiवत कर8यात येणा-या योजना व कामे 

 

 

पशुसंवध,न िवभाग, िजEहा पिरषद, नागपरू माफ, त सन-2020-21 मAये राबिव8यातं येणाNया योजना. 
योजनातंग,त योजना िनहाय अहवाल सन-2020-21 माहे िडसcबर--2020 अखेर 

N. T. S. P. िबगर आिदवासी योजना (सव, साधारण Uवग, )  
अ.�ं. योजनेचे नांव मंजुर 

तरतुद   

(आकडे  

लाखात) 

खच, भौितक ल£य भौितक साAय 

1 2 3 4 5 6 
1 पशुव[ैकीय सं@थांना 

जीवनरIक औषधे परुवठा  
70.00 00 औषधी  96स@ंथा    --------- 

2 @थािनक @तरीय पशुव[ैकीय 

स@ंथांच ेबांधकाम व 

बळकटीकरण व 

आधुिनकीकरण 

70.00 00 आपतुर येथील 

अपणु, व 

माहुरझरी येथील 

नवीन बांधकाम  

   -------- 

3 Uदश,न व Uचार  45.00 00 तालकुा@तरीय -
12 पशुपIी 
Uदश,न व 01 

िजEहा @तरीय 

ॲHोK<हजन 

आयोजन 

  ----------------- 

4 दुभ%या जनावरांसाठी खा¤य 

उपल�धतेसाठी सुधारणा 
काय,�म 

25.00 00 वरैण िबयाणे 

,ठ}ब ेवाटप 

  ----------------------
- 
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5 कामधेनु दyक Hाम योजना. 9.57 00 सन -2013 

मधील Uलिंबत 

देयक शोधन 

    ------ 

6 एकाK%मक कुTकुट िवकास 

काय,�म 

30.00 00 25+3 तलगं गट 

वाटप (1000 

लाभाथ�)  

   ---- 

 एकुण 214.70 00   

T. S. P. आिदवासी उपयोजना. पं. स. रामटेक . 
अ. �ं योजनेचे नांव मंजुर तरतुद 

(आकडे लाखात) 
खच, भौितक ल£य भौितक साAय. 

1 2 3 4 5 6 
1 िवशेष पशुधन उ%पादन 

काय,�म संकरीत 

कालवडी व सुधारीत 

fहशj◌ंBया पारडयाचंी 
जोपासना. 

1.00  00 खा[परुवठा 11 

लाभाथ¥ना 
      -------- 

2 दुधाळ जनावरc गट 

वाटप. 
9.57 00 15 गट     ---- 

3 पशुव[ैक सं@थांना 
जीवनरIक औषध 

परुिवणे. 

15.00  00  औषध परुवठा.     ----- 

4 दुधाळ जनावरां◌नंा 
खा[ अनुदान. 

2.00 00  खा[ परुवठा.   ------ 

5 शेळया,ं मेढयांच ेगट 

वाटप. 
5.40 00 15 गट    --- 

 एकुण 32.97  00   

O. T. S. P. आिदवासी IDेाबाहेरील आिदवासी उपयोजना 
अ.�ं. योजनेच ेनांव मंजुर तरतुद 

(आकडे 

लाखात) 

खच,  भौितक ल£य भौितक साAय. 

1 2 3 4 5 6 
1 गायी व fहशj◌ंमAये 

वधं%व िनवारण िशिबरे. 
2.00 00 200 

जनावरांवर 

वधं%व िनवारणा 
करीता उपचार. 

  ---- 

2 पशुव[ैक सं@थांना 
जीवनरIक औषध 

परुिवणे. 

20.00 00 औषध परुवठा.    ------- 

3 दुधाळ जनावरे गट 33.18 00 52 गट वाटप   ------ 
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वाटप 

4 शळया/मcढयाचे गट 

वाटप 

24.50  00 68 गट वाटप   ------ 

 एकुण 79.68 00   

S. C. P. िवशेष घटक योजना . 
अ.�ं. योजनेच ेनांव मंजुर तरतुद 

(आकडे 

लाखात) 

खच, भौितक ल£य भौितक साAय. 

1 2 3 4 5 6 
1 दुधाळ जनावरेगट 

वाटप. 
100.00 00 156 दुधाळ 

जनावरc गट 

वाटप 

  ------ 

2 शेळया मc◌ढंयांच ेगट 

वाटप. 
100.00 00 278 गट 

शेळया 
मc◌ढंयांच ेगट 

वाटप. 

  ------ 

3 जनावरांना खा[ 

परुवठा. 
30.00 00 667 

लाभा¨य©ना 
खा[ परुवठा. 

  ------ 

4 अनु.जाती. लाभा¨य©ना 
UिशIण देणे  

10.00 00 1000 

लाभाथ¥ना 
UिशIण 

  ------ 

 एकुण 240.00 00   

अ--िजEहा पिरषद सेस फंड :- 

अ.�ं. योजनेच ेनांव मंजुर तरतुद 

(आकडे लाखात) 
खच, भौितक ल£य भौितक साAय. 

1 2 3 4 5 6 
1 िवषय सिमती सभचेा 

खच,, 

काय;लयीन सादील 

खच,. सगंणक  खरेदी 
व दु:@ती  

0.30 
3.00 

00             

00                                  

--- ---- 

ब--िजEहा पिरषद वाढीव उपकर योजना   

1 औजारे औषधी खरेदी. 30.00 00             औषधी व औजारे खरेदी किरता 
2 पशुUथमोपचार कc d 

चालिवणे. 
 

0.60 
00    पशुUथमोपचाराकिरता औषधी व सादील  

3 Uचार व Uिस�ी . 100(शंभर :. 
फTत) 

00    संकिरत जनावरांची Uदश,न  

4 जनावरांच ेउ%पादन 10,00,000 00    िजवन स%व व खनीज परुवठा 
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Iमता वाढिवणे किरता 
खिनज व िजवनस%व 

औषधांचा परुवठा 
5 पशुवदैयकीय 

दवाखाने इमारत 

/िनवासी ईमारत व 

ईतर दु:@ती 

15.00 00     

क--- 13 वनc  7 टTके जगंल अनुदान 

1 पशुसवंध,न दवाखाने 

चालिवणेसाठी औषधी 
खरेदी  व सािदल खच; 
करीता 

1.80 00 औषधी खरेदी करीता 

 

(1) योजनेचे @व: प (आिथक,   िनकष ) :-  

 

  या योजने अतंग,त 6 संकरीत गायी /fहशीBया एका गटाची |कमत खालील Uमाणे राहील.  
 

अ.�ं. बाब |कमत : पये. 
1 2 3 
1 6 संकरीत गाई /fहशj◌ंचा गट.  Uती गाय /fहैस :  40,000/- Uमाणे . 2, 40, 000/- 

2 जनावरांसाठी गोठा . 30,000/- 
3 @वयचंिलत चारा कटाइर ्यंD. 25,000/- 
4 खा[ साठिव8यासाठी  शेड. 25,000/- 
5 5.75 % ( + 10.3 % सेवाकर) दराने 3 वष;चा िवमा. 15,184/- 
 एकुण 3,35,184/- 

 
 

 सव,साधारण Uवग;तील लाभाथ�नं◌ा सहा दुधाळ जनावरांचा 1 गट वाटप करतानंा 50 टTके  अनुदान fहणजचे :  

1,67,592/-  तर अनुसिुचत जाती/जमातीBया लाभा¨य©◌नंा 75 टTके  fहणजचे :  2,51,388/- शासिकय  अनुदान 

अनु�ये राहील.  
  खुEया Uवग;तील लाभा¨य©◌नंा अनुदाना <यितिरTत उव,िरत 50 टTके  रTक म  तसचे अनुसिुचत जाती/ 

जमातीBया लाभा¨य©◌नंा अनुदाना <यितिरTत उव,िरत 25 टTके  रTक म @वत: अथवा ब◌ँकं /िविªतय सं@थेकडुन कज, 
घेवुन उभारावी लागेल.  ब◌ँकं/ िविªतय स@ंथेकडुन कज, घेणाNया ( खुEया Uवग;साठी 10 व 20 टTके  ब◌ँंकेचे कज,) 
लाभा¨य©◌नंा या योजने अंतग,त Uाधाiय दे8यांत याव.े   

(2) योजनेचे @व: प (आिथक,  िनकष) :- 
 

  या योजने अतंग,त लाभा¨य©ना उ@मानाबादी/सगंमनेरी जातीBया अथवा @थािनक वातावरणात तग धरतील 

अशा UजातीBया पैदासIम 10 शेळया  व 1 बोकड याUमाणे एका गटाचा एकुण बाब िनहाय खच;चा तपिशल  खालीलUमाणे 

आहे.  
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अ.�ं तपिशल दर 10 शेळया + 1 बोकड रTक म (: ) 
1 2 3 4 
1 शेळया खरेदी : . 6,000/- Uती शेळी. (उ@मानाबादी 

/ सगंमनेरी जातीचा पैदासIम)             
:  4,000/- Uती शेळी. (अiय @थािनक 

जातीचा पैदासIम)    
 

:  60,000/- ( 10 शेळया). 

2 बोकड खरेदी . :  7,000/- 1 बोकड. (उ@मानाबादी / 

सगंमनेरी जातीचा पैदासIम नर).                              
:  5,000/- 1 बोकड (अiय @थािनक 

जातीचा पैदासIम नर. 

:  7,000/- (1बोकड) 

3 शेळया व बोकडाचा िवमा.   
(िवमा 4 % + 10.32 % 

Service Tax) 

|कमतीBया 4 टTके :  2,957/- 

(उ@मानाबादी/सगंमनेरी 
जातीसाठी) :  1,986/- (अiय 

@थािनक जाती साठी) 
4 शेळयाचंे <यव@थापन 

(खा[, चारा यावरील खच,.) 
लाभाथ¥नी @वत: करण ेअपेिIत. - 

5 शेळयाचंा वाडा. Uती शेळी 
10 चौ. फु. Uती करडु 5 चौ. 
फु.  Uित बोकड 15 चौ. फु. 
याUमाण.े 

:  70/- चौ. फु. Uमाणे. :  15,750/- (चौ. फु. करीता) 

6 खा[ाची व पा8याची भांडी. - :  1,000/- 

7 आरो]य सिुवधा व 

औषधोपचार. 
- :  1,150/- 

 एकुण खच,  :  87,857/- 

(उ@मानाबादी/सगंमनेरी 
जातीसाठी). :  64,886/- (अiय 

@थािनक जातीसाठी ). 
 

लाभाथ�  िनवड :-  

 

(1) दािरdय रेषेखालील शेतकरी , (2) लहान शेतकरी (Small Farmer) , (3) Marginal Farmer. (4) सिुशिIत बेराजगार. 
(@वयरंोजगार व रोजगार कc ◌dंात न}◌दं असललेा.) (5) मिहला बचत गटातील लाभाथ� ). (अ. �ं. 1 ते 4). 
                        योजनेअतंग,त पिmम महाराQa , खानदे◌ेश आिण मराठवाडा िवभागातील िजEहयांमAये उ@मानाबादी आिण 

सगंमनेरी या जातीBया  शेळया व बोकड यांचे गट वाटप कर8यांत येतील. तर कोकण आिण  िवदभ, िवभागातील 

िजEहयांमAये @थािनक हवामानामAये तग धरणाNया तसेच पैदासIम आिण उyम @वा@¨य असलेEया @थािनक जातीBया 
शेळया व बोकड यांच ेगट वाटप कर8यांत यावते.  
                         योजनेअतंग,त खुEया Uवग;तील लाभा¨य©◌नंा 50 टTके  अनुदान fहणजचे 10 शेळया + 1 बोकड या 
गटासाठी :  43,929/- (उ@मानाबादी/ संगमनेरी जातj◌संाठी) तर :  32,443/- अनुदान (अiय @थािनक जातीसाठी ) 
दे8यात येईल.ं अनुसुिचत जाती /जमाती Uवग;तील लाभा¨य©◌संाठी 75 टTके  अनुदान fहणजचे 10 शेळया + 1 बोकड या 
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गटासाठी  :   65,893 /- (उ@मानाबादी/सगंमनेरी जातीसाठी) तर :   48,665 /- अनुदान (अiय @थािनक जातीसाठी ) 
अनु�ये राहील . 
  अनुदाना <यितिरTत उव,िरत रTकम लाभा¨य©◌ंनी @वत: /ब◌ँकेंकडुन कज, घेवुन (सव, साधारण 

लाभा¨य©◌संाठी िक मान 10 टTके  @विह@सा व उव,रीत 40 टTके  ब◌ँंकेचे कज, . %याचUमाणे अनुसिुचत जाती / जमातीBया 
लाभा¨य©◌संाठी िकमान 5 टTके  @विह@सा व उव,िरत 20 टTके  ब◌ँकेंचे कज, ) उभारावयाच े आहे. ब◌ँंक /िविyय 

स@ंथांकडुन कज, घेणाNया लाभा¨य©◌नंा Uाधाiय दे8यांत याव.े  
 

 

-: िजEहा पिरषदांना अनु�ये असललेी िनरिनराळया Uकारची अनुदाने :- 

 

(योजना राबिव8यासाठी िनधी �ोत) 
 

          िजEहा पिरषदेBया अदंाजपDकीय तरतूदी खच, कर8यासाठी योजनाबAद काय,वाही करावयाची 
असते. उपरोTत संदभ;त िजEहा पिरषदांना UाJत होणारा सदर िनधी हा मुtयत: खालील Uयोजनासाठी 
शासनाकडुन िवभागवार व लखेािशष,िनहाय UाJत होतो. 
 

1. सUयोजन अनुदाने. 
(म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 182 Uमाण ेUाJत होणारी ) 

2.   आ@थापना अनुदाने. 
     (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 183 Uमाण ेUाJत होणारी ) 
3.  सामाiय योजने अतंग,त अनुदाने. 
     (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 187 Uमाण ेUाJत होणारी ) 
1. अिभकरण योजने अतंग,त अनुदाने 

      (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 123 Uमाण ेUाJत होणारी ) 
2. अिधिनयमाच ेकलम 261 अतंग,त योजना/ कामे यासाठी UाJत होणारी अनुदाने. 
    (म. िज. प. व पं. स. अिधिनयम 1961 च ेकलम 261 Uमाणे UाJत होणारी ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

� अदंाजपDकीय तरतुदी UाJत हो8याची काय,पAदती   
 

                    

         िजEहा  पिरषदे अतंग,त  U%येक िवभागास महाराQa बजटे मॅiयअुल व  शासनाने  

अथ,संकEप सादर कर8याबाबत िनग,िमत केललेी पिरपDके िवचारात घेवुन आ@थापना सUयोजन व 

योजना अतंग,त अनुदानासबंधंी मुळ व सुधारीत अदंाजपDके िवहीत नमुiयात %यांच े संबिंधत रा)य 

@तरावरील खातेUमुख यांBया @तरावर िनध;रीत केलEेया िदनांकास सादर करणे आवgयक असते . 
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                             िजEहा िनयोजन व िवकास सिमती अतंग,त वाष�क िनयोजनाचा आराखडा तयार क:न 

%याची शासनाकडे िशफारस कर8यात यतेे. व अतंीम मंजुरीनंतर @थानीक @तरावरील योजनाचंा िनधी 

िजEहा पिरषदला रोखीने |कवा अथ³पाय आगावु अHीमाशी समायो)य @व:पात उपल�ध क:न दे8यात 

येतो. अथ,संकEपीय अदंाजपDक संबिंधत शासकीय खाते Uमखु यांच े कडुन िशफारस होवुन Hाम 

िवकास िवभागास सादर झाEयानंतर %यास िवधी मंडळाची रीतसर माiयता UाJत होवुन सदर 

अथ,संकEपीय तरतुदी िज. प. कडे वग, कर8यात आलEेया योजना व कामासाठी िजEहा पिरषदांकडे 

उपल�ध क:न िदEया जाते. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

� अदंाजपDकीय तरतु◌दूी UाJत झाEयानंतर करावयाची काय,वाही - 

 

िज. प. व पं. स. अिधिनयम अiवये शासकीय योजना व कामे तसेच अिभकरण योजना अतंग,त UाJत 

तरतुदीस िजEहा पिरषदेच ेसभते माiयता घेणे आवgयक असते %यानंतरच सदर तरतुदी खच, कर8यास 

पढुील काय,वाही व अंमलबजावणीस उपल�ध होवु शकतात. 

� िज. प. ला U%यI िनधी उपल�ध हो8याबाबतची काय,पAदती - 

 

ह@तांतरीत अिभकरण योजनाअ◌ंतंग,त योजना / कामे यांची अदंाजपDके मंजूर झाEयानंतर 

Hामिवकास िवभागाकडून U%येक िजEहा पिरषदेस अनु�ये असणा-या आगाऊ रTकमांच ेUदान 

कर8याबाबतचा हJता िनिmत केला जातो. िज. प. ला UाJत होणारी सदर अनुदाने ही Hामिवकास 

िवभागाकडून अथोप;य आगावु अHीमाBया @व:पात UाJत होतात. पिहला हJता हा पगार / भy ेयासाठी 

दुसरा हJता ह@तांतरीत योजने वरील कामे यांच ेखच;साठी  तर ितसरा हJता हा अिभकरण योजना 

वरील खच;साठी दे8यात येतो. 

� योजना राबिव8याची काय,पAदती - 

 



40 

Mahiticha Adhikar 2005(2020) 
 

वतेन व भy ेया <यतीरीTत उव,रीत ह@तांतरीत अिभकरण व अिधHहीत योजना / कामे या सदंभ;त 

िजEहा पिरषदांना उपल�ध क:न िदलEेया अदंाजपDकीय तरतुदी यांच ेरीतसर िनयोजन  क:न 

%यािनयमाUमाणेच खच, कर8याची जबाबदारी िजEहा पिरषदांची आहे. व याकरीता  महाराQa िजEहा 

पिरषदा व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 व महाराQa िजEहा पिरषदा व पंचायत सिमती लखेा सिहता 

िनयम 1968 व शासनाने वळेोवळेी िनग,िमत केलले ेशासन िनण,य व माग,दश,क सुचना यास अनुस:न 

योजना राबिव8याची काय,वाही करावयाची आहे. 
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मॅiयुअल 12 :-  िजEहा पिरषदेBया @वउ%प�ातून राबिव8यात येणा-या सव,साधारण योजना        
अथ,संकEप व %यांची अमंलबजावणी 

 

� अथ,संकKEपय अदंाज सादर कर8याची काय,पAदती -  

अथ,संकEपाचे काम संपरुण् वष,भर पसरलले े असुन वा�षक अथ,सकंEप तयार कर8याच े क ◌ाम %या 
Uयोजनासाठी िवहीत केलेEया िविशQट तारखाBंया आधी सु: करता येणार नाही. |कवा नंतर पणु, करता येणार 

नाही. fहणनु एका िनिmत वळेापDकानुसार सव, संबिंधत िजEहा पिरषदेBया िवभागUमुखानंी अंदाज सादर 

कर8यासाठी िनिmत कर8यांत आलेEया तारखा◌ंचं े काटेकोरपणे पालन केल े पािहज,े  काही U@ताव मुळ 

@व:पाचे असतील तरी यो]य तारखांना माiय केलेEया नमुiयांत िवy िवभागाकडे पाठिव8यातं आल ेनसतील तर 

ते अथ,सकंEपामधून वगळ8यांचा धोका असतो.   
       अथ,सकंEप तयार कर8यांBया संदभ;त आवgयक असललेी मािहती संबिधत िवभाग Uमखुाकडून िविहत 

नमुiयांत सादर कर8यांत आली पािहज.े  िवभाग Uमखु |कवा िनयंDक अिधकारी यांनी %यांBया अिधन@त 

काय;लयाकडून अथ,सकंEप मागवून घेवून %याची छाननी क:न िवy िवभागास परुिवणे आवgयक आहे.   
        मंजूरीसाठी सादर करावयाBया अथ,संकEपाची नमुiयामAये साधारणपणे पढुील @तंभ असतात.   
1. जमेचे /खच;च ेUधान, गौण, उपिशष, व तपिशलवार लेखािशष,. 
2. मागील वष;Bया U%यI खच;Bया रककमा  
3. )या वष;साठी अथ,सकंEपीय अंदाज तयार कर8यातं येत आहे.  %या वष;Bया अगोदरBया वष;च ेमंजूर अंदाज  

4. चाल ूवष;चे सुधारलले ेअदंाज 

5. आगामी वष;Bया U@तािवत अंदाज  

6. चाल ू वष;Bया अथ,सकंEपीय अंदाजाB´ ◌ा◌ा |कवा सुधारीत अंदाजाBया तुलनेत U@तािवत अंदाजातील 

वाढीच े|कवा घटीच े@पQटीकरण. 
 सदरचे अदंाज अितशय काळजीपवू,क संबिधत िवषय सिमतीBया मंजूरीसह तयार कर8यांत आल ेपािहजते 

आिण ते फाजील फुगलले े|कवा अगदीच कमी असणार नाही याची काळजी संबिधत िवभाग Uमखुांने घेतली 
पािहज.े 

           िजEहा पिरषदेच े @वउ%प�ाच े अंदाज तयार कर8यांत िवy िवभागाची अ%यतं मह%वाची जबाबदारी आहे. 
अथ,संकEप तयार करतानंा काही अडचणी असEयास |कवा काही मािहती अथवा @पQटीकरणे आवgयक असEयास 

िवy िवभाग ती मािहती संबिधत िवभागाकडून मागवून घेईल. िवभागाकडून आललेी मािहती पणू, व @पQट असणे 

आवgयक आहे.  तसेच ती मुदतीत सादर करणे ही आवgयक आहे.  @वय@ंपQट व पिरपणू, मािहती िविहत मुदतीत िवy 

िवभागास सादर केली नाही, तर िवy िवभाग आपEया इBछेनुसार अदंाजास अंितम @व:प देईल. आिण यात काही 
Dटुया रािहEयास %या संबिंधत िवभागUमुखांवर जबाबदार राहील. 

           महाराQa िजEहा पिरषद व पंचायत सिमती अिधिनयम 1961 चे कलम 137 (1) नुसार तयार कर8यात 

आलEेया व िजEहा पिरषदेBया मंजूरीसाठी सादर कर8यात आलEेया िजEहा पिरषदेच े चाल ू वष;च े सुधारीज 

अंदाजपDक व आगामी वष;चे मुळ अथ,संकEपीय अदंाजपDकावर, िजEहा पिरषदेची अथ,संकEपीय सव,साधारण 

सभेमAये सिव@तर चच; क:न, यावर सखेाल िवचारिविनमय केEयानंतर अिधिनयमाच े कलम 137 (4) नुसार 

मंजुरीसाठी सादर कर8यात आलेEया िजEहा पिरषदेच े चाल ू वष;च े संधारीत अंदाजपDक व आगामी वष;च े मुळ 
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अथ,संकEपीय अंदाजपDकामAये फेरबदल क:न |कवा फेरबदल न करता मंजुर करता येईल. 
 
 

 

 
 
 

 

िजEहा पिरषदेच े@व-उ%प�ातील योजनाचंी अदंाजपDकेव संभािवत खच,, %यानुसार UाJत (मंजुर) तरतुद तसचे 

िवभागUमखुांनी केललेा खच, याबाबतची मािहती दश,िवणारेिववरणपD  

सन 2020- 2021 

पशुसंवध,न िवभाग िजEहा पिरषद @व उ%प�ातील योजना िनहाय बाबी 
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अ � योजनेचे नाव UाJत अनुदान लाभाµ ◌ी वाटप 

अनुदान  /  झाललेा 
खच,. 

शेरा 

िजEहा पिरषद इतर उपकर योजना   (2020-2021) 
अ.�ं बाब तरतुद झाललेा खच,  

1 िवषय सिमती सभेचा खच,, सादील 

खच,, िवषय सिमती गणवषे खरेदी.  
30,000/- 00/-  

2 काय;लयीन सादील खच,,सगंणक 

खरेदी/दु:@ती/@टेशनरी व इतर  

3,00,000/- 00/-  

िजEहा पिरषद वाढीव उपकर योजना    

1 औजारे औषधी खरेदी. 30,00,000 00/  

2 पशुUथमोपचार कc d चालिवणे. 600,00/- 
 

00/  

3 Uचार व Uिस�ी . 100/- 
 

00/  

4 सुधारीत जातीच े वरैण िबयाणे 

परुिवणे. 
100/- 

 

00  

5 जनावरातील वधं%व िनवारण 

कर8याकरीता औषध   परुवठा करणे. 
5,00,000/- 00  

6 दुभ%या जनावरांना जंतुनाशक 

औषधांचा परुवठा 
15,00,000/- 00  

7 जनावरांच े उ%पादन Iमता वाढिवणे 

किरता खिनज व िजवनस%व 

औषधांचा परुवठा 

10,00000/- 00  

8 आकK@मक व तातडीच े

उपचाराकिरता औषधी खरेदी 
50,000/- 00  

9 Uितबधंक लसीकरीता अनुदान  20,000/- 00  

10 यंD व सामुHी, िशतपटेया दु:@ती.  250,000/- 00  

11 िवभाग Uमखु दुरAवनी देयक. 100/- 
 

00  

13 वने  7 % जगंल अनुदान 

1 पशुसवंध,न दवाखाने चालिवणेकरीता 
औषधी खरेदी व सादील खच, , 

िशिबरे. 

1,80,000/- 00  
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मॅiयुअEस 13 :-  लाभाथ¥ना दे8यात येणा-या सवलती, परवाना 
                             |कवा अिधकार 

 
                      )या <यTतjना सवलती परवाने |कवा Uाधीकार पDे िदलेली आहेत अशा <यTतjचा तपिशल . 
          पशुसवंध,न िवभागा अंतग,त पशुपालकानंा /शेतकNयांना U%यI सवलती अथवा परवाने दे8याचे अिधकार या 

काय;लयास नसनु ते उपल�ध क:न दे8यात येत नाहीत. 
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मॅiयुअEस  14 :-  तपिशलवार उपल�ध असलEेया मािहतीच े 

                    ईलेTaॉिनक  माAयमातनू तयार केलले े 

                                 संिIJत @व:प. 
 

 

 

 

 

 

             स[K@थतीत अशी मािहती जनतेस उपल�ध क:न 

दे8याकरीता या िजEहा पिरषदेकडे @वतंD अशी <यव@था नाही 

तथापी इलTेaािनक माAयमातून तयार केलेली मािहती जनतेला 

उपल�ध क:न दे8याची योजना काय;iवीत कर8याच े U@तावीत 

आहे. 
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मॅiयुअEस 15 :-  सव,साधारणाकरीता मािहती उपल�ध 

कर8यासाठी    
                       असललेी सवलत तसेच वाचनालयाची काय;लयीन  

                       वळे (<यव@था असEयास) 
 
 

 

  
              कc ◌ंद शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम - 2005 अंतग,त 

अिपलीय अिधकारी, मािहती अिधकारी, सहाbयक मािहती अिधकारी यांची 

िनयुTती कर8यांत आलेली असून याबाबतची मािहती काय;लयाच ेदश,नी 

भागावर लाव8यास सव, अिधकारी यांना सुचना दे8यांत आलेEया आहेत. 

तसचे मािहतीBया अिधकाराखाली कोणकोणती मािहती कोण%या 

पAदतीनुसार अज,दारास पुरिवता येईल याबाबत सुAदा माग,दश,नपर सुचना 

देऊन अज,दारांना िनयमानुसार मािहती दे8यास िनद�श दे8यांत आलले े

आहेत. तसेच याकरीता वगेळा कI िनम;ण क:न काय;लयीन वळेात 

दुपारी 3.00 ते 5.00 या कालावधीत आवgयक मािहती व माग,दश,न 

कर8यास सांग8यांत आलेल ेआहे. 
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मॅiयुअल :- 16 

मािहती अिधकारी यांची नांव े, पदनाम  व ईतर मािहती. 
 

अ
.

क 

काय;लयाच ेनांव व 

दुरAवनी �मांक 

अिपलीय 
अिधकाNयाच ेनांव 

पदनाम मािहती 
अिधकNयाच े

नांव 

पदनाम सहाbयक 

मािहती अिधका-
याच ेनांव 

पदनाम 

1 2 3 4 5 6 7 8 
पशु संवध,न िवभाग काय;लय   

1 पशुसवंध,न िवभाग   

दु. �. 2560150 

डॉ. यवुराज केने  िजEहा 
पशुसवंध,न 

अिधकारी 

6ी. अशोक 

धनराज 

पानतावणे  

सहाbयक 

Uशासन 

अिधकारी 

6ी.िशवकुमार पं. 
सावरकर 

किनQठ 

Uशासन 

अिधकारी 
पशु व[ैिकय सं@था िनहाय 

1 पशुसवंध,न 

िवभाग,  

पं. स. नागपरू. 

6ी. सुभाष पी. 
जाधव 

ग.िव.अ.   
पं.स. नागपरू  

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. 
(िव), पं. 
स. 
नागपरू  

कु. Xतेा खरबीकर  पशु.पय,  

2 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

खापरी रेEव,े 

िमहान  

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ.(िव,)  
पं.स. नागपरू  

डॉ. िकशोर 

भदाने 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िकशोर भदाने पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

3 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

फेटरी 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. नागपरू 

डॉ. Uमोद 

बडोल े 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. Uमोद बडोल े पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
4 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

बटुीबोरी  

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
 पं.स. नागपरू 

डॉ. शैलेश 

महाजन 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. शैलेश महाजन पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
5 पशुसवंध,न 

िवभाग,  

पं. स. कामठी. 

6ी. सुरेश एल. 
कोEहे 

ग.िव.अ. 
पं.स.कामठी 

डॉ. हेमंत 

माळोदे 

(अित.काय,.) 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

कु.वशैाली चलप े पशु.पय,. 

6 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

कामठी 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. कामठी 

डॉ. िUती 
िसरसाट  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

कु.मंगला िचटकुल े पशु.पय,. 

7 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 
6ेणी 1 कोराडी 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. 
कामठी. 

डॉ. 6दधा 
वासिनक  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. 6दधा वासिनक  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
8 पशु व[ैिकय डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,)  डॉ. Uिदप पशुधन 6ी. Uिदप येवतकर पशुधन 
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दवाखाना 6ेणी 1 

वडोदा 
पं.स. 
कामठी. 

येवतकर 

(अित.काय,.)  
पय,वIेक  (अित.काय,.)  पय,वIेक  

9 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
|हगणा 

6ी. आर.एम. 
सुके  

ग.िव.अ. 
पं.स.|हगणा 

डॉ. आर.डी. 
लांजवेार 

प.िव.अ 

(िव)  प.ं 
स. 
|हगणा. 

6ी.आर. सी. पोथारे  पशु.पय, 

10 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

|हगणा 

डॉ. आर.डी. 
लांजवेार 

प.िव.अ. (िव,) 
पं. स. 
|हगणा. 

डॉ. अिXनी 
गडमडे  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी. आर. डी. वदेंकर पशु.पय, 

11 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, गुमगांव  

डॉ. आर.डी. 
लांजवेार 

प.िव.अ.(िव,) 
|हगणा 

डॉ. एन.पी. 
पाटील 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. एन.पी. पाटील पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
12 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
सावनेर. 

6ी.िदलीप एम. 
ग:ड 

ग. िव. अिध. 
पं.स. 
सावनेर. 

डॉ. रािहणी 
टcभणु� 
 

प.िव.अ. 
(िव,)प.ंस. 
सावनेर 

6ी. आर. एस. 
ढोबळे. 

पशु.पय, 

13 पशु व[ैिकय 

दवाखाना  6ेणी 1   

पाटणसावगंी 

डॉ. रािहणी 
टcभणु� 
 

प.िव.अ.(िव,) 
पं.स. सावनेर 

डॉ. अमर 

शंभरकर 

 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

कु. वष; भोप े पशु.पय, 

14 पशु व[ैिकय 

दवाखाना  6ेणी 1   

नांदागोमखु 

डॉ. रािहणी 
टcभणु� 

प.िव.अ. (िव,) 
पं. स. 
सावनेर 

डॉ. रािहणी 
टcभणु� (अित. 
काय,.) 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. रािहणी टcभणु�   
(अित.काय,.) 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
15 पशु व[ैिकय 

दवाखाना  6ेणी 1 

कोथुळणा 

डॉ. रािहणी 
टcभणु� 

प.िव.अ.(िव,)  
पं. स. 
सावनेर 

डॉ. कमलेश 

लोखंडे  

(अित.काय,) 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. कमलेश लोखंडे  

(अित.काय,) 
पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
 

16 पशुसवंरध्न 

िवभाग, पं. स. 
कळमे¶वर 

6ी.सिंदप 

गोडशलवार 

ग. िव. अिध. 
प.स.कळमेX
र 

डॉ. हेमंत 

माळोदे 

(अित.काय,.) 

प.िव.अ. 
(िव.)प.स. 
कळमेXर 

6ी. एस.ए. पाटील पशु.पय, 

17 पशु व[ैिकय 

दवाखाना  6ेणी 1  

मोहपा  

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ.(िव). 
प.स 

.कळमेXर 

डॉ. पुजा काळे पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. पजुा काळे पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
18 पशु व[ैिकय 

दवाखाना  6ेणी 1  

धापेवाडा 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
कळमेXर 

डॉ. पंचम 

पाटील 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. पंचम पाटील पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
19 पशुसवंध,न 

िवभाग,  

पं. स. काटोल. 

6ी. िवजय डी. 
धापके 

ग. िव. अिध.   
पं. स. 
काटोल. 

डॉ. तुषार पुडं  प.िव.अ. 
(िव,) प. 
स. 
काटोल 

6ी.डी.आर. 
घोडमारे . 

पशु.पय, 

20 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

डॉ. तुषार पुंड  प.िव.अ. (िव,)  
प.स. काटोल 

डॉ.अिवनाश 

�ाfहणकर  

पशु. 
िवकास 

डॉ.अिवनाश 

�ा·हणकर  

पशु. 
िवकास 
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िझEपा   अिधकारी अिधकारी 
21 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

क}ढाळी 

डॉ. तुषार पुंड  प.िव.अ. (िव,)  
प.स. काटोल 

6ी. घोडमारे पशु.पय, 6ी. घोडमारे पशु.पय, 

22 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

लाडगांव  

डॉ. तुषार पुंड  प.िव.अ. (िव,)  
प.स. काटोल 

डॉ. 6ीधर 

आसुटकर   

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. 6ीधर आसटुकर   पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
23 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

मेटपांजरा 

डॉ. तुषार पुंड  प.िव.अ. (िव,)  
प.स. काटोल 

डॉ.एम.डी◌े. 
लाडुकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ.एम.डी◌े. 
लाडुकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
24 िफरते पशु 

िचिक%सालय, 

काटोल 

डॉ. तुषार पुंड  प.िव.अ. (िव,) 
 प.स. 
काटोल 

6ी.एन.डी.  
गो@वामी 

स.प.िव. 
अ. 

6ी.एन.डी.  गो@वामी स.प.िव. 
अ. 

25 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
मौदा. 

6ी. दयाराम 

राठोड 

ग. िव. अ. 
पं.स. मौदा. 

डॉ. िरना 
रामटेके 

प.िव.अ. 
(िव,) प. 
स. मौदा. 

6ी.एम.एम. हेडावु . पशु.पय, 

26 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

मौदा, 

डॉ. िरना 
रामटेके 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. मौदा  

डॉ. इरोज 

सोमकंुवर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

कु. तप@या मे6ाम पशु.पय, 

27 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

चाचेर 

डॉ. िरना 
रामटेके 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. मौदा  

डॉ. िसमा 
राठोड 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िसमा राठोड पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
28 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1अरोली  

डॉ. िरना 
रामटेके 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. मौदा  

डॉ अशोक 

पखाल े

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

कु. िनम,ला रंगारी. पशु.पय, 

29 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

कोदामcढी 

डॉ. िरना 
रामटेके 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. मौदा  

डॉ. सुिजत 

तापस  
पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. सुिजत तापस  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
30 पशुसवंध,न 

िवभाग,  

पं. स. नरखेड. 

6ी. Uशातं 

मोहोड 

ग.िव.अ., 

पं.स.नरखेड 

डॉ. िहfमतराव 

बानाईत 

प.िव.अ. 
(िव,) प. 
स. 
नरखेड 

6ी. िभमराव रंगारी पशु.पय, 

31 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, नरखेड 

डॉ. िहfमतराव 

बानाईत 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. नरखेड 

डॉ. एम. 
एस.च<हान  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. एम. एस.च<हान  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
32 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, जलालखेडा 

डॉ. िहfमतराव 

बानाईत 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. नरखेड 

डॉ. एम. 
एस.च<हान  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. एम. एस.च<हान  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
33 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

डॉ. िहfमतराव 

बानाईत 

प.िव.अ. (िव,)  
प.स. नरखेड 

डॉ. एच.बी. 
बानाईत 

पशु. 
िवकास 

मितन अिल. पशु.पय, 
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सावरंगांव  अिधकारी 
34 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
रामटेक. 

6ी.Uिदप 

बमनोटे.  
ग. िव. अ. 
पं.स. रामटेक 

डॉ. यवुराज 

केने (अित. 
काय,.) 

प.िव.अ. 
(िव.) प. 
स. 
रामटेक 

6ी. एस. जी. 
दुय³धन (अित.काय,) 

पशु.पय, 

35 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

कांdी, 

डॉ. यवुराज केने  ग. िव. अ. 
पं.स. रामटेक 

डॉ. िवनोद 

समथ, 
पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी. एस. जी. 
दुय³धन  

पशु. पय, 

36 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, िहवराबाजार, 

डॉ. यवुराज केने  प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. रामटेक 

डॉ . िवनोद 

समथ, (अित. 
काय,.) 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ . िवनोद समथ, 
(अित. काय,.) 

पशु िव 

अिध 

37 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, देवलापार, 

डॉ. यवुराज केने  प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. रामटेक 

डॉ. िदिपका 
मानकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िदिपका मानकर पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
38 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

करवाही 

डॉ. यवुराज केने  प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. रामटेक 

डॉ. डी. एम. 
वानखेडे  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. डी. एम. 
वानखेडे 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
 

39 िफरते पशु 

िचिक%सालय 

देवलापार  

डॉ. यवुराज केने  प.िव.अ. (िव,)  
पं.स. रामटेक 

डॉ. यवुराज 

केने  
प.िव.अ. 
(िव,)  
पं.स. 
रामटेक 

6ी.K<ह. ज े गोरे सहाbयक 

प.िव.अ. 

40 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
पार|शवनी. 

6ी. खाडे साहेब ग. िव.अ. 
पं.स. 
पार|शवनी. 

डॉ. जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. 
(िव,) प.स. 
पारिशव
नी 

कु. िसमा बोरकर 

(अित. काय,) 
प¶ ◌ु.पय, 

41 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

पारिशवनी 

डॉ. जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

डॉ. जी.बी. 
ठाकुर  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ीमती एस. ए. 
बो◌रेकर 

प¶ ◌ु.पय, 

42 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

नवगेांव खैरी 

डॉ. जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

डॉ. कमलेश 

लोखंडे  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. कमलेश लोखंडे  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
43 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

कiहान 

डॉ. जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

डॉ. िUती  
वाळके 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िUती  वाळके पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
44 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
उमरेड. 

6ी. जय|सग 

जी.जाधव 

ग. िव. 
अ.प.ंस. 
उमरेड. 

डॉ. Uमोद 

सपाटे  

प.िव.अ. 
िव, प.स. 
उमरेड 

6ीमती. सपना 
मे6ाम 

प¶ ◌ु.पय, 

45 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,)  

प.स. उमरेड 

डॉ. 
एम.एम.कडु 

पशु. 
िवकास 

6ी. मिनष पोके प¶ ◌ु.पय, 
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1, बलेा, अिधकारी 
46 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, आJतुर  

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,)  
प.स. उमरेड 

डॉ. िवलास 

गवखरे  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िवलास गवखरे  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
47 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, मकरधोकडा 

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

डॉ. िवलास 

गवखरे  

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. िवलास गवखरे  पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
48 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, िस�स,  

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

डॉ. वजैयंता 
टेकाडे 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. वजैयंता टेकाडे पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
49 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
िभवापरू. 

6ी.   
रोशनकुमार के. 
दुब े 

ग. िव. अ.  
पं. स. 
िभवापूर. 

डॉ. Uमोद 

सपाटे  

(अित.काय,.) 

प.िव.अ. 
िव, प.स. 
िभवापरू 

6ी. Uिमला िबसने. पशु.पय, 

50 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

िभवापरू  

डॉ. मकरंद 

नेटके   
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

डॉ. राजशे 

�ाfहनकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. राजशे 

�ाfहनकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकार 

51 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 1 

नांद  

डॉ. . मकरंद 

नेटके   
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

डॉ. लईक 

शुजा खान 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. लईक शुजा 
खान 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
52 पशुसवंध,न 

िवभाग, पं. स. 
कुही. 

6ी.पी. य.ु कंुभारे  ग. िव.अ.      
पं. स. कुही. 

डॉ. किवता 
मोरे  

प.िव.अ. 
िव, प.स. 
कुही. 

कु. सीमा धुव�.  पशु.पय, 

53 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
1, कुही  

डॉ. किवता मोरे प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

डॉ. अंजली 
गंधे 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी. एम.जी. 
िभवापरूकर 

पशु.पय, 

54 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
1. माढंळ 

डॉ. किवता मोरे प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

डॉ. 
एस.एम.ईला
ही 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ. एस.एम.ईलाही पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
55 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
1, वलेतुर 

डॉ. किवता मोरे प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

डॉ.अिवरत 

सवाईमुल 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

डॉ.अिवरत 

सवाईमलु 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 
56 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
2, सालई गोधनी 
पं.स. नागपरू 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. 
जी.बी.फड 

पशु. पय,. 6ी. जी.बी.फड पशु.पय,. 

57 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, आQटा. पं.स. 
नागपरू. 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. डी.आर. 
करडभाजने  

पशु. पय,. 6ी. डी. आर. 
करडभाजने  

पशु.पय, 
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58 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, िविहरगांव, 

पं.स. नागपरू 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. य.ुके.िगरी 
(अित.काय,.) 

सहा.पशु. 
िवका 
अिध. 

6ी. यु.के.िगरी सहा. पशु. 
िव अिध. 

59 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,िशवा, पं.स. 
नागपरू. 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. य.ुके.िगरी  सहा.पशु. 
िवका 
अिध. 

6ी. यु.के.िगरी सहा. पशु. 
िव अिध. 

60 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,बोरखेडी, पं.स. 
नागपरू 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. 
एच.सी.रहागं
डाल े

पशु.पय, 6ी. 
एच.सी.रहागंडाल े

पशु.पय, 

61 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,गोधणी, पं.स. 
नागपरू 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. जी. पी. 
काकड 

पशु.पय, 6ी. जी. पी. काकड पशु.पय, 

62 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,धामणा. पं.स. 
नागपरू. 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी.पी.<ही. 
भागवत 

पशु. पय,. 6ी.पी.<ही. भागवत पशु.पय,. 

63 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,बाजारगांव, 

पं.स. नागपरू. 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी.िदलीप 

उघडे 

पशु.पय, 6ी.िदलीप उघडे पशु.पय, 

64 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,  माहुरझरी, पं. 
स. नागपरू 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. उ%पल 

डांगोरे   

पशु. पय,. 6ी. उ%पल डांगोरे   पशु.पय,. 

65 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,पेठ, पं.स. 
नागपरू 

 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी. सी.डी. 
गडपाल.े 

पशु. पय,. 6ी. सी.डी. गडपाल.े पशु.पय,. 

66 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,कळमना, पं.स. 
नागपरू. 

डॉ.िUयंवदा 
िसरास 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. नागपरू  

6ी.एल.एच.
साबळे 

पशु.पय, 6ी.एल.एच.साबळे पशु.पय, 

67 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,भगूांव, पं.स. 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. कामठी 

6ी.हिरदास 

�ा. साब े 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

हिरदास �ा. साब े पशु.पय, 
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कामठी. 
68 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,महालगांव. 
पं.स. कामठी. 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. कामठी 

6ी.रमेश 

गोरल े

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी.रमेश गोरल े पशु.पय, 

69 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, गुमथळा, पं.स. 
कामठी. 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. कामठी 

6ी. पी. य.ु 
येवतकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी. पी. य.ु येवतकर पशु.पय, 

70 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, टेमसना, पं.स. 
कामठी. 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. कामठी 

6ी. �पशे 

खोडनकर 

पशु. 
िवकास 

अिधकारी 

6ी. �पेश 

खोडनकर  

पशु.पय, 

71 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
2,खुबाळा. पं.स. 
सावनेर. 

डॉ. रोिहणी 
टcभणु� 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. सावनेर 

6ी. ए. एस. 
गवळी  

पशु.पय, 6ी. ए.एस. गवळी  पशु.पय, 

72 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, िबचवा, पं.स. 
सावनेर 

डॉ. रोिहणी 
टcभणु� 

प.िव.अ. (िव,) 
पं.स. सावनेर 

6ी. ए.एस. 
गवळी  
(अितिरTत 

काय,भार) 

स.प.िव.अ
. 

6ी. ए.एस. गवळी 
(अितिरTत काय,भार) 

स.प.िव.अ. 

73 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,खापरखेडा, 

पं.स. सावनेर. 

डॉ. रोिहणी 
टcभणु� 

प.िव.अ.(िव,) 
पं.स. सावनेर 

6ी. डी.जी. 
कुकडे   

पशु.पय, 6ी. डी.जी. कुकडे   पशु.पय, 
 
 

74 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, माहुली, पं.स. 
पारिशवनी. 

डाँ◌.ं जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

6ी. सी.बी. 
काचरेु  

पशु.पय, 6ी. सी.बी. काचरेु  पशु.पय, 

75 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,साटक,प.ं स. 
पारिशवनी. 

डाँ◌.ं जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

6ी. ए.पी. 
िचमोटे  

सहा.पशु. 
िवका 
अिध. 

6ी. ए.पी. िचमोटे  सहा. प.िव 

अिध. 

76 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,दहेगांव जो, 

पं.स. पारिशवनी. 

डाँ◌.ं जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

6ी. य�Xेर 

ढवळे. 
पशु.पय, 6ी. य�Xेर ढवळे. पशु.पय, 

77 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,कोिलतमारा, 

डाँ◌.ं जी.बी. 
ठाकुर  

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. 
पारिशवनी 

6ीमती. 
यानो6ी पटल े

पशु.पय, 6ीमती. यानो6ी 
पटल े

पशु.पय, 
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पं.स. पारिशवनी  

 
78 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,  महादुला , 

पं.स. रामटेक  

डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. (िव,) 
प.स. रामटेक 

6ी. एन.डी. 
च<हाण. 

स.प. 
िव. अ. 

6ी. एन.डी. च<हाण. स.प. 
िव. अ. 

79 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,उमरी, पं.स. 
रामटेक. 

डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. (िव,) 
प.स. रामटेक 

6ी.एस.बी. 
कोरडे 

पशु.पय, 6ी.एस.बी. कोरडे पशु.पय, 

80 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,पथरई, पं.स. 
रामटेक 

डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. (िव,) 
प.स. रामटेक 

6ी. एम.डी. 
टcभणु�कर  

पशु.पय, 6ी. एम.डी. 
टcभणु�कर  

पशु.पय, 

81 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,टांगला, पं.स. 
रामटेक. 

डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. (िव,) 
प.स. रामटेक 

6ी.पी.एम. 
चौधरी  

प.प. 6ी.पी.एम. चौधरी  पशु.पय, 

82 पशुव[ैकीय 

दवाखाना, 

गोसदन िसlारी, 

पं. स. रामटेक. 
 

डॉ. यवुराज केने प.िव.अ. (िव,) 
प.स. रामटेक 

6ी. रावसाहेब 

पी. झटाल े. 
पशु.पय, 6ी. रावसाहेब पी. 

झटाले . 
पशु.पय, 

83 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,आंजनगावं, 

पं.स. मौदा. 

डॉ. इरोज 

सोमकुवर 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. मौदा  

6ीमती. वष; 
अंदुरकर 

पशु. पय,. 6ीमती. वष; 
अंदुरकर 

पशु.परय् 

84 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,रेवराळ, पं.स. 
मौदा. 

डॉ. इरोज 

सोमकुवर 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. मौदा  

6ीमती 
सघंिमDा 
मानवतकर  

पशु. पय,. 6ीमती सघंिमDा 
मानवतकर 

पशु.पय, 

85 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,चारगं◌ाव, 

पं.स. उमरेड. 

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

6ी.एस.<ही. 
नेवारे. 

पशु. पय,. 6ी.एस.<ही. नेवारे. पशु.पय,. 

86 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,बोरगांव, प.ंस. 
उमरेड. 

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

6ी. आर. 
जी.बधंाते. 

पशु. पय,. 6ी. आर. जी.बधंाते. पशु.पय,. 
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87 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,पाचंगांव, पं.स. 
उमरेड. 

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

6ी.एन.एल.ख
डस े

पशु. पय,. 6ी.एन.एल.खडस े पशु.पय, 

88 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,सुरगांव, पं.स. 
उमरेड. 

डॉ. Uमोद सपाटे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. उमरेड 

6ीमती 
:पाली 
पोटवार  

पशु. पय,. 6ीमती :पाली 
पोटवार  

पशु.पय,. 

89 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,पlुर. प.ंस. 
िभवापरू. 

डॉ.. मकरंद 

नेटके     
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

6ी. ए.टी.  
ब}fबड�  

सहा.पशु. 
िवका 
अिध. 

6ी. ए.टी.  ब}fबड�  सहा.प. 
िव.अिध. 

90 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,जवळी. प.ंस. 
िभवापरू. 

डॉ.. मकरंद 

नेटके     
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

6ी. आर.एम. 
भांगे  

सहा.पशु. 
िवका.अ
िध. 

6ी. आर. एम. भांगे  सहा.प. 
िव.अिध 

91 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,सालेशहरी, 

पं.स. िभवापरू 

डॉ.. मकरंद 

नेटके     
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

6ी.पी.एस.न:
ल े

पशु. पय,. 6ी.पी.एस. न:ल े पशु.पय,. 

92 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,मcढा, पं.स. 
िभवापरू. 

डॉ.. मकरंद 

नेटके     
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

6ीमती.बबीता 
रंगारी 

पशु. पय,. 6ीमती.बबीता रंगारी पशु.पय, 

93 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
2,धामणगांव, 

पं.स. िभवापरू 

डॉ.. मकरंद 

नेटके     
प.िव.अ. (िव,) 
प.स. िभवापरू 

6ी. माधुरी 
नागपरेू  

पशु. पय,. 6ी. माधुरी नागपरेू पशु.पय, 

94 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,साळवा, पं.स. 
कुही. 

डॉ. किवता मोरे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

6ी. पी.सी. 
खो�ागडे. 

पशु. पय,. 6ी. पी.सी. 
खो�ागडे. 

पशु.पय, 

 
95 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,गोठणगांव, 

पं.स. कुही. 

डॉ. किवता मोरे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

6ी. एम.एम. 
हेडावु   

पशु. पय,. 6ी. एम.एम. हेडावु   पशु.पय, 

96 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,कुजबा, पं.स. 

डॉ. किवता मोरे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

6ी.पी.एन. 
सांबारे 

पशु. पय,. 6ी.पी.एन. 
सांबारे 

पशु.पय, 
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कुही. 
97 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,फेगड, पं.स. 
कुही. 

डॉ. किवता मोरे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

6ी. एस.बी. 
रडके 

पशु. पय,. 6ी. एस.बी. रडके पशु.पय, 

98 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,मुसळगांव, 

पं.स. कुही. 

डॉ. किवता मोरे  प.िव.अ. (िव,) 
प.स. कुही. 

6ी. गणुवतं 

एस. 
मंग:ळकर. 

पशु. पय,. 6ी. गणुवतं एस. 
मंग:ळकर. 

पशु.पय, 

99 पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,िदHस, पं.स. 
काटोल. 

डॉ. तुषार पुंड प.िव.अ. (िव,) 
प.स. काटोल 

6ी. डी. आर. 
घोडमारे  

पशु. पय,. 6ी. डी. आर. 
घोडमारे  

पशु.पय, 

10
0 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,डोरली. पं.स. 
काटोल. 

डॉ. तुषार पुंड प.िव.अ. (िव,) 
प.स. काटोल 

 

6ी. 
के.बी.जाने 

सहा.पशु. 
िवका. 
अिध. 

6ी. के.बी.जाने  सहा.पशु. 
िवका. 
अिध. 

10
1 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,|पपळा के., 

पं.स. नरखेड. 

डॉ. िहfमतराव 

बानाइत 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. नरखेड 

6ी. एस.एन. 
जाभंळे 

सहा.प. 
िव.अिध 

6ी. एस. एन.  
जाभंळे 

सहा.प. 
िव.अिध 

10
2 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,खैरगांव, प.ंस. 
नरखेड. 

डॉ. िहfमतराव 

बानाइत 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. नरखेड 

6ी. 
एस.के.बागडे 

स.प.िवअ. 6ी. एस.के.बागडे स.प.िवअ. 

10
3 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,मcढला, पं.स. 
नरखेड. 

डॉ. िहfमतराव 

बानाइत 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. नरखेड 

6ी. डी.पी. 
हेडाऊ 

सहा.पशु. 
िवका.अ
िध. 

6ी. डी.पी. हेडाऊ सहा.प. 
िव.अिध 

10
4 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,रोहना, पं.स. 
नरखेड. 

डॉ. िहfमतराव 

बानाइत 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. नरखेड 

6ी. आर.एस. 
6ीखंडे 

पशु.पय, 6ी. आर. एस. 
6ीखंडे 

पशु.पय, 

10
5 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,मोवाड, पं.स. 
नरखेड. 

डॉ. िहfमतराव 

बानाइत 

प.िव.अ. (िव,) 
प.स. नरखेड 

6ी. अिमत 

सावळीकर 

(अित.काय,) 

पशुधन 

पय,वIेक 

6ी. अिमत 

सावळीकर 

(अित.काय,) 

पशु.पय, 

10
6 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2, ग}डखैरी, 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ. (िव,) 
प.स. क 

ळमेXर  

6ी. एस.जी. 
माहुरे  

पशुधन 

पय,वIेक 

6ी. एस.जी. माहुरे  पशु.पय, 
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पं.स. कळमेXर 

10
7 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी 
2,कोहळी,प.ंस. 
कळमेXर. 

डॉ. हेमंत माळोदे प.िव.अ.(िव.)  
प.स. क 

ळमेXर  

6ी. सिचन 

खुबालकर 

पशुधन 

पय,वIेक 

6ी. सिचन 

खुबालकर 

पशु.पय, 

10
8 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,कवडस, पं.स. 
|हगणा. 

डॉ. आर.डी. 
लांजवेार  

प.िव.अ.(िव,) 
पं. स. 
|हगणा. 

6ी. 
आर.डी.वदेंकर 

) 

पशु.पय, 6ी. आर.डी.वदेंकर पशु.पय, 

10
9 

पशु व[ैिकय 

दवाखाना 6ेणी  
2,हळदगांव, 

पं.स. |हगणा.  

डॉ. आर.डी. 
लांजवेार 

प.िव.अ. (िव,) 
पं. स. 
|हगणा. 

6ी.आर.डी.वं
देकर  

पशुधन 

पय,वIेक 

6ी.आर.डी. वदेंकर 

(अित.काय,) 
पशुपय,. 
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मॅiयुअEस 17:- िवहीत केललेी इतर मािहती आिण 

वळेोवळेी अ[ावत केललेी Uकाशने. 
 
 
 

 

               नागपूर  िजEहा पिरषदेअतंग,त पशु संवध,न िवभागात खालील 

Uमाणे Uकाशने दरवष� UिसAद कर8यात येते. 
 

•  वा�षक Uशासन अहवाल. 
•  वा�षक लेखे. 
•  सेवा जQेठता यादया. 
•  सेवा िनवृy होणा-या कम,चा-यांBया यादया. 
•  वग, 3 व 4 मधील बदली पाD कम,चाNयांBया या[ा. 
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