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ववभागास नेमन
ू वदलेले ववषय (काये ) :महाराष्ट्र शासन कायध वनयमावली नुसार कृ वष व पदुम ववभागास नेमन
ू वदलेले
ववषय.
अवर्कारी व कमधचारी :कामाचे वव्र्ृर् ्वरुप :उपलब्र् सेवा :-
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कृ वष ववषयक र्ोरि, शे र्कऱयांसाठी राबववण्यार् ये िाऱया योजना, दुग्र्व्यवसाय
ववकास योजना, मत्स्यव्यवसाय
कृ वष व पदुम ववभागाच्या संकेर््थळावर ववभागाने वेळोवेळी वनगधवमर् व
पवरपत्रके यार् नमूद केल्याप्रमािे.

ववभागाच्या संरचनात्समक र्क्तत्सयामध्ये कायध क्षेत्राचे प्रत्सये क ्र्रावरचे र्पशील सोबर् जोडले आहे .
कायालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा :- 022-22029342, 022-22025357

022-22024976, 022-22027018
022-22026139
फॅ क्तस :- 022-22024976,
022-22813350
वेळ:-सकाळी 9.45 र्े सायं काळी 5.30

1. कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाची मुख्य काये :
राज्यातील बहु तांश लोकांचे जीवन शेतीशी वनगडीत असून शेती हे अन्नर्ान्य, रोजगार व उपवजववकेचे महत्त्वाचे सार्न आहे.
राज्यातील शेतकरी ्वावलंबी व्हावा यासाठी शेतक-यास केंद्र बबदू मानून शेतीचे उत्सपादन वाढवून शेतक-याचा आर्थिक ववकास साध्य
करण्यासाठी ववववर् योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे ववभागाचे प्रमुख कायध आहे. पशुसंवर्धन , दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय
अशा शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्ससाहन दे वून रोजगार वनर्थमती करणे व ग्रामीण भागातील जनसामान्यांचा आर्थिक ववकास करुन सामावजक व
आर्थिक ्तर उं चावण्यास हातभार लावणे तसेच, या ववभागाशी संबंवर्त असणा-या सेवा तत्सपरतेने, सौजन्यपुवक
ध व सन्मानपूवक
ध नागवरकांना
उपलब्र् करुन दे ण्यासाठी हा ववभाग बांवर्ल रावहल.

2. कायधपत
ू ीचे वेळापत्रक :

कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागामार्धत पुरववण्यात येणा-या सेवांच्या कायधपुतीचे वेळापत्रक पवरवशष्ट1 व पवरवशष्ट-2 मध्ये वदले आहे. महाराष्र शासकीय कमधचा-यांचे बदलयांचे वववनयमन व शासकीय कतधव्य पार पाडण्यास होणा-या ववलंबास
प्रवतबंर् अवर्वनयम, 2005 मर्ील प्रकरण क्र.3 च्या कलम 11 मध्ये नमुद केलेलया न्यायप्रववष्ठ बाबी, लोकआयुक्त व अन्य घटनात्समक सं्िा,
आयोग, न्यावयक बाबी, केंद्र बकवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंर्ातील प्रकरणे, ववर्ी ववर्ानाशी संबंवर्त बाबी, मंवत्रमंडळास सादर होणा-या
र्ोरणात्समक बाबी इत्सयादींना कायधपूतीच्या वेळापत्रकातून सूट राहील.

3. वनयम / शासन वनयम :
कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाशी संबंवर्त वनयम अिवा महत्त्वाचे शासन वनणधय
www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर उपलब्र् आहेत. या ववभागाकडू न वेळोवेळी वनगधवमत होणारे वनयम तिा शासन वनणधयांबाबतची
मावहती www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर अद्यावत करण्यात येते.

4. अ. गा-हाणी / तक्रारी यांचे वनराकरण :
कायधपूतीस होणारा ववलंब वा अन्य काही गा-हाणी असलयास त्सयासंबंर्ी पवरच्छे द - 3 मध्ये नमूद केलेलया अवर्का-याकडे तक्रार
नोंदववता येईल. सदर तक्रार प्राप्त झालयापासुन त्सयाची पुतधता करण्याची जबाबदारी संबंवर्त अवर्का-याची राहील. यानंतरही नागवरकांचे

समार्ान न झालयास कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या अप्पर मुख्य सवचवांकडे याबाबत त्सयांना तक्रार
करता येईल. गा-हाणी समक्ष भेटीत / पत्राने तिा ईमेलने मांडता येतील.

ब. नागवरकांच्या सनदे चा आढावा / बसहावलोकन :
या नागवरकांच्या सनदे च्या उपयुक्ततेबद्दल तिा पवरणामकारकतेचा आढावा कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय
ववभागाकडू न दरवषी घेण्यात येईल. त्सयात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.

क. जनसामान्यांकडू न सूचना :
ही नागवरकांची सनद सवधसामान्य नागवरकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय नागवरकांच्या बहु मूलय सुचनांचा
गांवभयधपूवक
ध ववचार करुन त्सयात वेळोवेळी सुर्ारणा घडवुन आणता येतील. कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय
ववभागाच्या अवर्न्त येणा-या सेवा उपभोगणा-या नागवरकांना आपले हक्क मांडण्यासाठी सनद नेहमीच सहाय्यरुप ठरेल.

5. नागवरकांची सनदे ची अंमलबजावणी :
कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग नागवरकांच्या या सनदे ची अंमलबजावणी करण्यास कवटबध्द आहे.
पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग आपलया अवर्पत्सयाखालील सेवा कतधव्य भावनेने व कायधतत्सपरतेने उपलब्र् करुन

दे ण्याची हमी दे त आहे. यासेवा पुरववतांना ऩागवरकांना सौजन्यपूणध वागणूक देण्याची जबाबदारी ववभागातील प्रत्सयेक अवर्कारी / कमधचा-याची
राहील.

कृषी,पशुसंवर्धन,दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या कामकाजाचे खालीलप्रमाणे दोन
सवचवांमध्ये वाटप केले आहे .
1. कृषी व र्लोत्सपादन प्रभाग - अपर मुख्य सवचव (कृवष व पदु म)
2. पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय प्रभाग - सवचव (पदु म)

1. कृवष व र्लोत्सपादन प्रभाग
कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागाची जबाबदारी
1) शेतक-यांच्या उत्सपादन वाढीसाठी नैसर्थगक शेती, सेंवद्रय शेतीसह नवनवीन प्रगत तंत्रज्ञान, खते वबयाणे, कृवष औजारे , जल्तोत्राचा अचूक
व सुवनयोवजत वापर इ. बाबत प्रोत्ससाहन दे ण्याच्या दृष्टीने र्ोरणात्समक वनणधय घेणे
2) कृवष र्लोत्सपादन ववभागास ववववर् योजना उपक्रम राबववण्यासाठी राज्य शासनाच्या अिधसंकलपातून प्राप्त तरतूद / वनर्ी तसेच केंद्र
शासनाकडू न प्राप्त अिधसहाय्याचे ववतरण व ताळमेळ ठे वणे.

3) कृवष व र्लोत्सपादन ववभागाच्या अवर्न्त क्षेत्रीय कायालयाकडू न / शेतक-यांसाठी राबववण्यात येणा-या योजना, उपक्रमांचा कामांचा
आढावा घेणे व त्सयावर लक्ष ठे वणे
4) राज्यातील शेतक-यांच्या उत्सपादन वाढीसाठी राबववण्यात येणा-या योजना यश्वीतेसाठी लक्ष वनवित करणे व ठरववलेले लक्ष
गाठण्यासाठी येणा-या अडीअडचणींचा ववरष्ठ ्तरावर आढावा घेवून सदर अडचणी सोडववण्यासाठी उपाय सूचववणे.

कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागाच्या वनयंत्रणाखालील ववभाग / कायालय
1) कृवष आयुक्तालय
2) राज्यातील कृवष ववद्यापीठे (4 ववद्यापीठे )
3) महाराष्र कृवष वशक्षण व संशोर्न पवरषद
4) महाराष्र कृवष उद्योग ववकास महामंडळ
5) महाराष्र राज्य वबयाणे महामंडळ
6) महाराष्र राज्य बीज प्रमावणकरण यंत्रणा

कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागामार्धत दे ण्यात येणा-या सेवा

कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागामार्धत शेतक-यांना कोणतीही िेट सेवा पुरववली जात नाही. तिावप, कृवष व र्लोत्सपादन कक्षाशी संबंवर्त
योजना तसेच सेवाववषयक बाबींच्या अनुषंगाने अवर्न्त कायालयांमार्धत अिवा शेतक-यांमार्धत संदभध ववभागास प्राप्त झालयास अवभप्राय
आवण आवश्यकतेनुसार र्ोरणात्समक वनणधय घेवून प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायधवाही केली जाते.

कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागातील श्रेणीवनहाय कायधरत अवर्का-यांची रचना मा. मंत्री (कृवष), मा. मंत्री (र्लोत्सपादन), मा. राज्यमंत्री (कृवष) व राज्यमंत्री (र्लोत्सपादन) हे ववभागाचे प्रमुख असून, अपर मुख्य सवचव
(कृवष व र्लोत्सपादन) हे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागातील सवंकष प्रशासकीय वनयंत्रण, पयधवक्ष
े ण व समन्वय या
संबंर्ीची जबाबदारी अपर मुख्य सवचव (कृवष व र्लोत्सपादन) यांची आहे . कृवष व पदु म ववभाग (खुद्द) मर्ील कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागाशी
संबंवर्त शासनास आवण मंत्रीमंडळास वा मंत्रीमंडळाच्या सवमतीस सादर करावयाची प्रकरणे अपर मुख्य सवचव (कृवष व र्लोत्सपादन) यांचे
मार्धत पुढे सादर करण्यात येतात. अपर मुख्य सवचव (कृवष व र्लोत्सपादन) यांच्या प्रशासकीय वनयंत्रणाखाली कृवष व र्लोत्सपादन ववभागाचे
कामकाज हाताळण्यात येत आहे.

कृवष व र्लोत्सपादन प्रभागात आवश्यकतेनुसार 1 ते 17 कायासने तसेच लोकलेखा सवमती कक्ष, राष्रीय कृवष ववकास योजना कक्ष,
भारतीय लोकववकास कायधक्रम व शेतमाल भाव सवमती कक्ष अशी कायासने वनमाण करण्यात आली असून प्रत्सयेक कायासनांना ववभागांतगधत
कामकाजानुसार नेमून वदलेले ववषय व श्रेणीवनहाय कायधरत अवर्का-यांची सूची पवरवशष्ट - अ मध्ये दशधववण्यात आली आहे

2.पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग
क. पशुसंवर्धन
पशुसंवर्धन हा शेतकरी व पशुपालकांना बारमाही व्यवसाय आहे . पशुसंवर्धन व्यवसाय शेतीस पूरक आहे. तसेच बदलत्सया काळानुसार पशुसंवर्ध न
व्यवसायास उद्योगाचे ्वरुप आले आहे . पशुसंवर्धनातून रोजगार उपलब्र् होतो. पशुसंवर्धन क्षेत्रातील कमाल रोजगार वनर्थमतीच्या क्षमतेमुळे ग्रामीण
भागातील जनसामान्यांचा आर्थिक ववकास होतो. सामावजक व आर्थिक ्तर उं चावण्यास हातभार लागत आहे. पशुसंवर्धनामुळे व्यक्ती व समाज
उन्नतीबरोबरच राष्रीय उत्सपन्नात भर घालण्यास वनवित मदत होते. मांस, अंडी वगैरे उत्सपादन वनयातीमुळे परकीय चलन वमळते. ही महत्सवाची पार्श्धभम
ू ी
लक्षात घेऊन, पशुर्नाचा ववकास व वाढ तसेच या क्षेत्रात आर्ुवनक सोयी सुववर्ा उपलब्र् करुन दे णे. उदा. कृवत्रम रे तन व आर्ुवनक पध्दतीने
औषर्ोपचार व सेवा पुरववणे या दोन उवद्दष्टपूतीसाठी ववववर् कायधक्रम व योजना राबववण्यासाठी पशुसंवर्धन ववभागाची ्िापना करण्यात आली आहे .

ख. दु ग्र्व्यवसाय ववकास
1. शेतकऱयांना शेती व्यवसायातून होणाऱया उत्सपन्नात वाढ करण्यासाठी प्रवृत्त करणे

2. शहरातील लोकांना चांगलया प्रतीचे दु र् वाजवी भावात उपलब्र् करुन देणे, ही दोन उवद्दष्टे दु ग्र्व्यवसाय ववकास ववभागाची आहे त.
1 लया उवद्दष्टासाठी दु र्ाचे उत्सपादन वाढववणे सुकर जावे म्हणून वव्ताराखालील योजना राबववणे आवण या वाढीव दु र्ास हमखास बाजारपेठ
उपलब्र् करुन दे ण्याच्या दृष्टीने संरचना वनमाण करणे व दु स-या उद्दीष्टासाठी ग्रावमण भागातुन संकलीत केलेलया दुर्ावर त्सयाची वटकाऊ

क्षमता वाढववण्याच्या दृष्टीने प्रक्रीया करुन योजनाबध्द ववतरण व्यव्िा करणे यासाठीचे कायधक्रम दु ग्र्व्यवसाय ववकास ववभागामार्धत
राबववले जातात.

ग. मत्स्यव्यवसाय
मासळीचे संवर्धन करणे व मासळीच्या उत्सपादनात वाढ तसेच मच्च्छमारांची सामावजक व आर्थिक उन्नती करण्याच्या दृष्टीने
मत्स्यव्यवसाय ववभागाची प्रमुख उवद्दष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. उपलब्र् जलसंपत्तीतून अवर्कावर्क मत्स्योत्सपादन काढण्यास प्रोत्ससाहन व आर्थिक सहाय्य दे णे.
2. मच्च्छमार वगध सामावजक व आर्थिकदृष्टया मागासलेला असलयामुळे या वगाचा आर्थिक व सामावजक ववकास घडवून
आणण्यात मदत करणे.
3. मच्च्छमारांना व्यवसावयक वशक्षण दे ऊन त्सयांची कायधक्षमता ववकवसत करणे.

अ.
क्र.
1

न ांव

पदन म

क र्यासन
क्रम ांक

1

2
श्री.आ.न.वस वे

3
अवर सवचव

4
1 अे

2

श्रीम.सी.ब.ज िव

कक्ष
अविक री

2अे

बैठकीची
व्र्यवस्थ
5
535
(ववस्त र)

519
(ववस्त र)

दुरध्वनी
क्रम ांक
6
22023713

22024574

मांत्र लर्य
ववस्त र
क्रम ांक
7

3450

भ्रमणध्वनी क्रम ांक

8
8652769873

9967437011

ववषर्यसुची

9
1)वनववष्ठ पुरवठ व गुणवनर्यांत्रण च्र्य
सांदर्भातील
अविवनर्यम/वनर्यम
र्य ांच्र्य
अांमलबज वणीच्र्य सांदर्भातील क मक ज,
सुि रण व त्र्य अनुषांवगक तक्र री
2)अविवनर्यम/ त्र्य ख लील ववववि सवमत्र्य
3)बीर्य णे
गुणवत्त
वनर्यांत्रण
व
त्र्य अनुषांवगक ब बी
4)त लुक बीजगुणन केंद्रे -िोरण,कृ ती
आर खड ,सुि रण
तसेच सदर केंद्र वरील कांत्र टी मजूर ांची
न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे
5)पांतप्रि न पॅकेज व ववदर्भभ पॅकेज
1)अथभसांकल्पीर्य अांद ज/सुि वरत अांद ज
(र्योजन ांतगभत/ र्योजनेतर)
2)वनर्योजनववषर्यक
क मक ज
PD/SWD/TDD/RDD
3)अथभसांकल्पीर्य
र्भ षण-र ज्र्यप ल
/
ववत्तमांत्री 4)पुनर्ववतरण/ववतरण/समपभण/
पुनर्वववनर्योजन
5) पुरक म गण्र्य
6) ववत्त आर्योग
7) र्योजन ांचे समन्वर्य व मुल्र्यम पन

3

श्री.वव.म. बोरकर

कक्ष
अविक री

3 – अे

539
(ववस्त र)

22025426

3358

9769738844

8)केंद्र श सन कडे वकभप्ल ॅन व टे क्नॉलॉजी
वमशन र्योजन ांब बत प ठपुर व
9) मुख्र्य सवचव र्य ांच्र्य अध्र्यक्षतेख ली
र ज्र्यस्तरीर्य सल्ल ग र सवमती (केंद्र
पुरस्कृ त र्योजन ांन म न्र्यत देणे)
10) स िन सांपत्तीत व ढ करणे
11) श सन हमी- समन्वर्ये (कर, करे तर,
अविम, महसूल थकब की)
12) वैिवनक ववक स मांडळे / क लबध्द
क र्यभक्रम
13) व्व्हजन- 2005
14) ट स्क फोसभ
15) अांद ज सवमती
1) एन.ए.टी.पी.
2) जी.टी.झेड. प्रोजेक्ट
3) मह र ष्र वॉटर सेक्टर इांम्प्प्रव्ु हमेंट
प्रोजेक्ट
4)इांटसीफीकेशन आवण
ड र्यव्हरसीवफकेशन प्रोजेक्ट (प्रस्त ववत)
5) एवशर्यन डे व्हलपमेंट बैंक
6) इ.इ.सी.सह व्यर्यत प्रकल्प
7) प्रवशक्षण सांस्थ वन मती
8) कृ वष वचवकत्स लर्य
9) कृ वष वदन, वकस न सन्म न वदन
10) क्षेत्र त मवहल ांच सहर्भ ग
11) कृ वष क्षेत्र त म वहतीच ववस्त र
12) शेतकरी अभ्र्य स दौरे , प्रदशभने

4

श्री.वस.हो.चवरे

कक्ष
अविक री

4 – अे

539
(ववस्त र)

22025426

3358

9867903322

5

श्री. अ.र .र णे

कक्ष
अविक री

5 – अे

524
(ववस्त र)

22025433

4021

9869077457

6

श्रीम. छ .जी.
अध्र्य पक

कक्ष
अविक री

6 – अे

535
(ववस्त र)

22023713

3886

9869612921

13) ववस्त र र्यांत्रणेस ठी व हन व्र्यवस्थ
14) अविक -र्य ांचे ववदे श दौरे
15) कृ षक प्रवशक्षण केंद्र- कोसब ड
16) एक्स्टें शन वकभ प्ल ॅन
1) सवभ वपक सांविभन ववषर्यक केंद्र व र ज्र्य
पुरस्कृ त र्योजन (ववघर्यो व आवदव सी
उपर्योजनेसह)(एकूण 10 र्योजन )
2) पूणा खोरे
3)ससचन (तुष र व वठबक ससचन र्योजन )
4) आर.आर्य.डी.एफ- न ब डभ
1)अविक री/कमभच -र्य ांच्र्य
ववर्भ गीर्य
चौकशीची प्रकरणे
2)कमभच -र्य ांच्र्य सांदर्भातील वैर्यव्क्तक
स्वरुप च्र्य
तक्र री
(र्योजनेमिील
भ्रष्ट र च्र्य तक्र री सोडू न)
3)ल चलुचपत प्रकरणे
4)49 व 54 वषापुढील सेवेत
ठे वण्र्य ब बत पुनभववलोकन
5)न चौकशी न म गणी प्रम णपत्र
1)कृ वष ववद्य पीठे , मह र ष्र कृ वष वशक्षण
सांशोिन पवरषदे च्र्य प्रश सकीर्य ब बी.
2) अविक री/कमभच री आवण कुलगुरुांच्र्य
सेव शती,वेतनश्रेणी,वेतन त्रुटी,परदे श
दौरे ,र्भववष्र्य वनवाह वनिी इ.
3)मजूर,कुशल/अिभकुशल,कमभच -र्य ांच्र्य
सेव ववषर्यक ब बी,

4)ववद्य वपठ क र्यभक री पवरषदेवरील
सदस्र्य ांच्र्य नेमणूक
5)अविक री/कमभच री आवण त्र्य ांच्र्य
सांघटन ांच्र्य म गण्र्य व तक्र री
6) कृ वष उद्योग ववक स मह मांडळ व
मह बीज र्य ांच्र्य आस्थ पन ,
प्रश सकीर्य,आर्वथक ब बी,िोरण,कृ वत
आर खड ,म केसटग प्ल ॅन
7)क मक ज सुि रण सांसनर्यत्रण व
मुल्र्यम पन
7

श्री सां.गो.ढ कणे

कक्ष
अविक री

7 अे

535
(ववस्त र)

22023713

3886

9699861001

1) कृ वष ववद्य पीठ ांच्र्य जवमनी व ववक स
क र्ये, जवमनीचे हस्त ांतरण व
सांप दन,बी.ओ.टी.,जॉईांट
व्हे न्चर,कोल ॅबरे शन ववषर्यक ब बी
2)कृ वष वशक्षण, ववस्त र वशक्षण व सांवकणभ
ब बी, शेक्षवणक क र्यासांबिीचे िोरण,
सांवनर्यांत्रण व मूल्र्यम पन
3)ववन अनुद नीत कृ वष श ळ व
मह ववद्य लर्ये
4)ववद्य थी व ववद्य थी सांघटनेच्र्य
म गण्र्य /तक्र री आवण त्र्य सांबिीची
चौकशी
5)ववस्त र वशक्षण,कृ वष ववज्ञ न केंद्रे आवण
त्र्य सांबांिीचे सांवनर्यांत्रण व मूल्र्यम पन

8

श्री.वव.ए.डोके

कक्ष
अविक री

8- अे

535
(ववस्त र)

22023713

3886

9987078945

6) कृ वष ववद्य वपठे आवण कृ वष पवरषदे चे
व र्वषक अहव ल,व र्वषक लेखे आवण लेख
पवरक्षण अहव ल वविीमांडळ ल स दर
करणे व त्र्य सांबविचे सांवनर्यांत्रण व
मूल्र्यम पन
7) कृ वष पवरषदे च्र्य बैठकीचे आर्योजन
आवण वशफ रशींची अांमलबज वणी
ववषर्यक समन्वर्य
8) मह र ष्र कृ वष ववद्य वपठ अविवनर्यम,
पवरवनर्यम आवण लेख सांवहत मिील
सुि रण .
1) कृ वष ववद्य पीठे व कृ वष पवरषदे च्र्य
र्योजन अांद ज पत्रक व लेख पवरक्षण,
व र्वषक अांद जपत्रक, सुि रीत अांद जपत्रक,
पांचव र्वषक र्योजन आवण नववन ब ब
र्योजन ांसांबांिीचे प्रस्त व
2) अनुद न चे ववतरण व खचावरील
वनर्यांत्रण
3) वववनर्योजन लेखे
4) कृ वष ववद्य वपठे आवण कृ वष
पवरषदे अांतगभत पद ांच सुि वरत आकृ वतबांि
5)अस्थ र्यी र्योजन / पदे पुढे च लू ठे वणे
6) क र्यासांबांविचे िोरण व
पुनरभ चन ,सवनर्यांत्रण व मूल्र्यम पन
7) डॉ.स्व मीन थन सवमतीच्र्य
वशफ रशींची अांमलबज वणी
8)WTO सांबांिी ब बी,

9

श्री.अ.वव.ववशे

कक्ष
अविक री

9 – अे

539
(ववस्त र)

22025426

3358

10

श्री. मो.स.
अांक रम

कक्ष
अविक री

10- अे

539
(ववस्त र)

22025426

3358

11

श्री.श.ब .
प वसकर

अवर सवचव

11- अे

535
(ववस्त र)

22023713

12

श्री. गौ.आ.

कक्ष

12- अे

548

--

--

3453

1) र ष्रीर्य फलोत्प दन अवर्भर्य न (NHM)
(फळे ,फु ले ,र्भ जीप ल ,मस ल
वपके,औषिी वनस्पती इ.सांदर्भातील केंद्र व
र ज्र्य पुरस्कृ त र्योजन )
2) रोहर्योशी वनगडीत फळ ववक स र्योजन
3) पीक सांरक्षण र्योजन
9869236608

9821576341

9892720531

1)
शेती.वपके,र्भ जीप ल
सांदर्भातील
नैसर्वगक
आपत्तीचे
क मक ज
(पूर,अवतवृष्टी,ग रवपट इ.
2)दुष्क ळ/टां च ई सदश
पवरव्स्थतीमध्र्ये
ृ
शेतक-र्य ांन द्य वर्य ची मदत
3) हव म न व पीक पवरव्स्थती
4) ऍ़ िो क्ल र्यमेवटक झोन
5) खरीप आढ व बैठक
6) सर खुसरो व डीर्य रस्ट
7) सर ससुन डे व्हीड रस्ट
1) वपक ववम र्योजन सांदर्भातील क मक ज
2)कृ वष पुरस्क र (वजज म त , कृ वष
र्भूषण,कृ वष वमत्र,शेतीवनष्ठ, इ.)
3) वपक सांरक्षण औज रे ,कृ वष औज रे ,
ववद्युत पांप,ऑईल इांवजने इ.चे दर ठरवणे व
त्र्य ब बतचे िोरण.
4) शेतक-र्य ांन पेन्शन / शेतम ल र्भ व
सवमती
5) स ांव्ख्र्यकी र्योजन
1)ववि न

मांडळ शी

सांबांवित

सवभ

सोनां दकर

अविक री

(ववस्त र)

13

श्री.अ.वन.
स खरकर

कक्ष
अविक री

13-अे

539
(ववस्त र)

22025426

3358

9967412616

14

श्री. र्ये.न.र्भोसले

कक्ष

14-अे

539

22025426

3358

9870032967

क मक ज च समन्वर्य
2)अांद ज सवमती व लोकलेख सवमती
वगळू न ववि नमांडळ च्र्य सवभ सवमत्र्य ांचे
क मक ज
3)म वहतीच्र्य
अविक र सांबांि तील
क मक ज व समन्वर्य
4) कृ वष प्रर्भ ग च्र्य समन्वर्य च्र्य इतर सवभ
ब बी
5) महत्व च्र्य व्र्यक्तीचे दौरे
(र जवशष्ट च र इ.)
1) फळरोपव वटक च कृ वत आर खड
2) फळरोपव वटक ांवरील मजूर ांचे प्रश्न,
न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे
3) रोपमळे अविवनर्यम व वनर्यम र्य अांतगभत
परव न तक्र री इत्र्य दी
4) फळझ ड मुल्र्य ांकन च्र्य सांदर्भातील
िोरण, तक्र री इतर अनुषांवगक क मे
5) रोजग र व स्वर्यांरोजग र च्र्य सांदर्भातील
र्योजन , कृ वष ववर्भ ग चे िोरण,कृ वत
आर खड ,इतर ववर्भ ग शी समन्वर्य
6) न रळ ववक स बोडभ व इतर बोडभ /मांडळ
पुरस्कृ त र्योजन
7) नैसर्वगक आपत्तीमुळे फळवपक ांचे
नुकस न

1)डॉ.स्व मीन थन सवमतीच्र्य वशफ रशीच्र्य

अविक री

(ववस्त र)

अनुषांग ने समन्वर्य
2) हव म न वर आि वरत फळवपक ववम
र्योजन
3) र ष्रीर्य अन्न प्रवक्रर्य अवर्भर्य न
4) उद्य न पांडीत पुरस्क र (फलोत्प दन
ववषर्यक)
5) वकडन शके उवभवरत अांश तप सणी
प्रर्योगश ळ ांच्र्य
(पुणे
व
न गपूर)
बळकटीकरण ब बत
6) र्युरोप व इत्तर दे श ांन फळे व र्भ जीप ल
वनर्यातीसांबांि तील ब बी
7) शेतीववषर्यक िोरण (केंद्र श सन चे)

15

श्री. अ.वद.
क टकर

कक्ष
अविक री

15 – अे

524
(ववस्त र)

22852118

3199

9892124591

16

श्री.अ.व .
बोरवणकर

सह यर्यक
(अवतवरक्त
क र्यभर्भ र)

16-अे

524
(ववस्त र)

22852118

3199

9969023806

1)क्षेवत्रर्य कृ वष आस्थ पनेवरील र जपवत्रत
अविक ऱर्य ांच्र्य
नेमणूक , पदोन्नत्र्य ,
प्रवतवनर्युक्ती,बदल्र्य ,म नीव वदन ांक,
2)रज ,ववशेष वेतन, वेतन वनव्श्चती
3)सेव प्रवेश वनर्यम
4)ज्र्येष्ठत सूची
5)गोपनीर्य अहव ल चे सांस्करण व जतन
6)पद ांच आढ व (आकृ तीबांि)
1)कृ वष
क्षेवत्रर्य
आस्थ पनेवरील
अर जपवत्रत कमभच ऱर्य ांच्र्य आस्थ पन
ववषर्यक ब बी (नेमणूक , पदोन्नत्र्य ,
प्रवतवनर्युक्ती,बदल्र्य ,म नीव वदन ांक इ.)
2)वैद्यकीर्य दे र्यके (र जपवत्रतअविक र्य ांसह)

17

श्रीमती र.न .रे णश
ु े

कक्ष
अविक री

17- अे

535
(ववस्त र)

22023713

18

श्री.ब .र.प टील

लेख
अविक री

लोकलेख
सवमती

535
(ववस्त र)

22852118

3886

9869268915

9757351378

3)सेव -वनवृत्ती ि रक ांचे प्रश्न व म गण्र्य
(र जपवत्रत अविक -र्य ांसह)
4)सेव प्रवेश वनर्यम
5)म ग सवगीर्य पद ांच अनुशेष
6)कृ वष आर्युक्त लर्य ांतगभत अपांग च
अनुशेष
7)पदे पुढे च लू ठे वण्र्य ब बत
8)कृ वष
आर्युक्त लर्य ांतगभत
ववववि
क र्यालर्य स ठी ल गण री स िन स मुिी,
व हने , इम रत, टे वलफोन, झेरॉक्स इ.
9)क्षेत्रीर्य स्तर वरील ववववि
क र्यालर्य ांची तप सणी व त्र्य अनुषांगीक
क र्यभव ही
1)र स र्यवनक
व
सेंवद्रर्य
खते,वकटकन शकेववषर्यक
िोरण,व
गुणवत्त वनर्यांत्रण इ.
2)खते,वकटकन शके,म ती
पवरक्षण
प्रर्योगश ळ ववषर्यक सवभ ब बी
3)जैववक खते
4)खते व वकटकन शके र्य ांची झोनल
कॉन्फरन्स
1)वववनर्योजन लेखे व व वणज्र्य लेख
अहव ल
2)ववर्भ ांग तगभत लेख पवरक्षण
3)मह लेख प ल व लोकलेख सवमतीच्र्य
क मक ज त समन्वर्य स िणे
4)मह लेख पवरक्षक ांच न गरी हव ल

5)महसुली जम अहव ल
6)खचाच त ळमेळ
7)अांद ज सवमतीशी सांबांवित
क मक ज
8)प्रलांवबत लेख पवरच्छे द
9)सांवक्षप्त दे र्यके
10)र्भ ांड र पडत ळणी
19

श्री.श्री.चां .आांडगे,

कक्ष
अविक री

20

श्री.वव.द.ठ कूर,

अवर सवचव

र ष्रीर्य
कृ वष
ववक स
र्योजन
प्रश -1

सवभ

517
(ववस्त र)

22836821

3515

9967329828

1)र ष्रीर्य कृ वष ववक स र्योजन - ठर व
क्र.13 ची अांमलबज वणी
2)र ष्रीर्य अन्न सुरक्ष अवर्भर्य न

515
(ववस्त र)

22813347

3520

9821176957

1)कृ वष व पदुम (खुद्द) आस्थ पन ववषर्यक
ब बी
2)सेव प्रवेशोत्तर प्रवशक्षण / ववर्भ गीर्य
पवरक्ष
3)अविक री / कमभच री गोपवनर्य अहव ल
सांस्करण
4) आग वू वेतनव ढ
5)50/55 वषानांतरचे पुनभववलोकन
6)ववर्भ गीर्य चौकशी
7)क र्यालर्यीन ज ग
8)मर ठी / सहदी र्भ ष परीक्ष उत्तीणभ
होण्र्य प सून सूट
9)वैदर्यकीर्य खचभ प्रवतपूती
10)श सकीर्य अविक री / कमभच ऱर्य ांन
अिीम मांजरु ी-

(अ)
घरब ांिणी
(ब)मोट रस र्यकल
(क)सांगणक (ड)उत्सव
11)श सकीर्य व हन-खरे दी दुरुस्ती, इांिन
पुरवठ , वनलेखन
12)र्भववष्र्य वनवाह वनिी / गट ववम र्योजन
13)ववर्भ ग तील
दूरध्वनी,अविक री
मोब ईल अिीम, वनव सी दूरध्वनी, इांटरनेट
सुववि
14)थवकत प्रकरण ांची म वहती गोळ करणे
21

श्री.वव.द.ठ कूर,

अवर सवचव

प्रश -3

515
(ववस्त र)

22

श्री.सां.श .
इन मद र

अवर सवचव

नोंदणी
शख

530
(ववस्त र)

23

श्री.र्भ .र.प टील,

कक्ष
अविक री

पदुम-1

520
(ववस्त र)

22813347

22845132

3520

9821176957

कृ वष व पदुम ववर्भ ग (खुद्द) चें रोखश खेशी
सांबांवित क मे

3527

9869191194

3198

9028010900

कृ वष व पदुम ववर्भ ग (खुद्द) चे नोंदणी
श खेचे टप ल ववतरण, लेखन स मुिी
खरे दी व ववतवरत करणे
पशुसंवर्ध न
ववभागार्ील
राजपवत्रर्
पदांची आ्थापना
1) पशुसांविभन ववर्भ ग तील वगभ 1 व
वगभ 2 मिील आस्थ पन ववषर्यक
ब बी.
2) स वभवत्रक बदली व बदलीने नेमणूक
3) स्वेच्छ सेव वनवृत्ती प्रकरणे
4) प्रवतवनर्युक्ती व प्रत्र्य वतभन
5) रज व इतर सलांग्न ब बी
6) मुदतपूवभ सक्तीची सेव वनवृत्ती
7) सेव प्रवेश वनर्यम
8) पुनर्ववलोकन ची प्रकरणे

24

श्रीम. प्र .प्र.
वसईकर,

अवर सवचव

पदुम-3

517
(ववस्त र)

22836821

9821391142

9) अवतवरक्त क र्यभर्भ र मांजरू करणे
10) प्रवशक्षण स ठी परव नगी
11) गोपनीर्य अहव ल ांचे पुनर्ववलोकन
12) ज्र्येष्ठत सूची / वनवड सूची
13) पदोन्नती
14) आग ऊ वेतनव ढी
15)घर/स्थ वर म लमत्त खरे दी करण्र्य स
परव नगी
16) र जीन म
17) वनवृत्ती वेतन व वेतन वनव्श्चती
18) वैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती
19)प्रवशक्षण / अध्र्यर्यन रज /पदव्र्युत्तर
प्रवशक्षण
20) अन्र्य र्य/ भ्रष्ट च र
21) म नीव वदन ांक
22) सांकीणभ प्रकरणे
23) सरळसेव र्भरती व वनर्युक्ती
24) मह र ष्र पशु व मत्स्र्य ववज्ञ न
ववद्य पीठ न गपूरशी सांबांवित सवभ ब बी
न्यायालयीन प्रकरिे
1) पशुसांविभन अविक री वगभ 1 व 2 र्य ांच्र्य
आस्थ पन व अन्र्य ब बींशी सांबांवित सवभ
न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे ववर्भ गीर्य चौकशी
2) पशुसांविभन अविक री वगभ 1 व 2 र्य ांचे
ववर्भ गीर्य चौकशी ववषर्यक सवभ ब बी.
1) वनलेवखत व हन ांच्र्य बदली नवीन व हन
खरे दी

2) व हन दुरुस्ती
3) र्यांत्र स मुिी खरे दी दुरुस्ती आस्थ पन
ववषर्यक ब बी
4) पशुसांविभन ववर्भ ग तील वगभ 3 व वगभ
4 मिील आस्थ पन ववषर्यक ब बी
5) अस ि रण रज
6) वैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती
7) न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे
8) सेव प्रवेश वनर्यम
9) अस्थ ई पदे पुढे च लू ठे वणे
10) अस्थ ई पद ांचे स्थ ई पद त रुप ांतर
11) नवीन पदे वनमाण करणे
12) वनलांबन क ल विीतील बदली
13) वशक्षेववरुध्द अपील
14) मुदतपूवभ सेव वनवृत्ती ववरुद्ध
अवर्भवेदन
15) म नीव वदन ांक
16) बेपत्त कमभच -र्य ांच्र्य कुटूां वबर्य ांन
कुटूां बवनवृत्ती वेतन
17) सांघटनेच्र्य म गण्र्य
18) ववत्तीर्य अविक र
19) पशुवैद्यकीर्य दव ख ने, प्रथमोपच र
केंद्रे , आि रर्भूत ि म केंद्र र्य ांचे ब ांिक म
20) पशुपैद स क्षेत्र वरील ब बी
21)वजल्ह
पवरषद ांच्र्य
वनिारण
अहव ल तील अम न्र्य खचाच पुनर्ववच र
22) कत्तल ख ने व म सळी वनर्यात

23) ऍ़ वनमल वेलफेअर बोडभ
24)मह र ष्र शेळी व मेंढी ववक स
मह मांडळ, पुणे (प्रश सकीर्य तसेच आर्वथक
सवभ ब बी)
25) मह र ष्र गोवांश रक्षण प्र विकरण
26) जमीन हस्त ांतरण प्रकरणे
27) प्र णी सांरक्षण क र्यद सवमती

25

डॉ.एम.ए.
प चसपडे

अवर सवचव

पदुम 4

519
(ववस्त र)

22836821

--

योजना1) पशुवैद्यकीर्य सांस्थ ची स्थ पन व दजा
व ढ (पुरक म गणी प्रस्त व)
2)सवभ वजल्ह पशुवचवकत्स लर्य ची स्थ पन
3) ववशेष पशुिन उत्प दन क र्यभक्रम
4) रोजग र व स्वर्यांरोजग र र्योजन
5) दुग्ि स्पिा र्योजन
6) कृ वत्रम रे तन केंद्र ची स्थ पन व दजा
वढ
7)गोठीत ववर्यासांबांिी आर्य त,उपकरणे
खरे दी,वनलेखन इ.प्रस्त व
8) रोग अन्वेषण ववर्भ ग- उपकरणे हत्र्य रे
इ.ब बत खरे दी,वनलेखन
9) श्व नदां श प्रवतबांिक लस खरे दी
10) पशुवैद्यकीर्य सांस्थेकवरत औषि,
हत्र्य रे , औज रे व र्यांत्रस मिी खरे दी
11) सघन कुक्कुट ववक स गट
12) पशुवैद्यकीर्य जैव पद थभ वनर्वमतीकवरत

उपकरणे,औषिे खरे दी
13)केंद्र पुरस्कृ त र्योजन ांतगभत कुक्कुट
सांस्थ ची र ष्रीर्य सहक र ववक स
वनगमच्र्य अथभ सह यर्य वसुली लेख आक्षेप
प्र रुप पवरच्छे द
14) पशुिन खरे दी व वनलेखन
15) च र टां च ई
16) र ष्रीर्य कृ वष ववक स र्योजन
17) केंद्र पुरस्कृ त र्योजन
18) र ज्र्यस्तरीर्य र्योजन
19) वजल्ह स्तरीर्य र्योजन
कायदे
20) र्भ रतीर्य पशुवैद्यकीर्य क र्यद
21) पशुसांविभन ववर्भ ग शी सांबांवित
क र्यद्य त दुरुस्ती केंद्र पुरस्कृ त र्योजन
22) एक व्त्मक दुग्िववक स प्रकल्प
23) र ज्र्यस्तरीर्य / ववर्भ गीर्य पशु पक्षी
प्रदशभन
24) ल ळ खुळकत रोग वनर्यांत्रण
25) गोठीत ववर्यभ तांत्रज्ञ न सांबांिी ववस्त र
26) र ष्रीर्य वळू उत्प दन क र्यभक्रम
27) ववशेष पशुिन ववक स क र्यभक्रम
(SLDP)
28) र ष्रीर्य सहक र ववक स वनगम
पुरस्कृ त कुक्कुट र्योजन ांसांदर्भात लेख
आक्षेप/प्र रुप/पवरच्छे द
29) लोकप्रवतवनिींची पशुवैद्यकीर्य सांस्थ

26

श्रीम.व.मु.र्भरोसे,

अवर सवचव

लोक
लेख कक्ष

535
(ववस्त र)

22023713

3886

9867075615

स्थ पन / दजा व ढ इ.ब बत वनवेदने/तक्र री
पंचायर् राज सवमर्ी
1) पांच र्यत र ज सवमतीच्र्य लेख्र्य वरील
लेख पवरक्षण पुनर्ववलोकन अहव ल व
व र्वषक
प्रश सवनक
अहव ल वरील
ववि नमांडळ सवचव लर्य कडू न प्र प्त होण र्य प्रश्न ांची उत्तरे तर्य र करुन ती पांच र्यत
र ज सवमतीकडे प ठववणे व त्र्य वर
सवचव ांची स क्ष झ ल्र्य वर होण -र्य
क र्यभव ही अहव ल तील पवरच्छे द ांवर
स्पष्टीकरण त्मक ज्ञ पने तर्य र करुन त्र्य स
मह लेख प ल ांची म न्र्यत घे तल्र्य नांतर
पांच र्यत र ज सवमतीकडे प ठववणे
लेखा पवरक्षि सवमर्ी
2) मह लेख प ल ांकडू न प्र प्त होण -र्य
प्रलांवबत वनरीक्षण अहव ल व पवरच्छे द ांच
जलदगतीने वनपट र करण्र्य सांबांिीच्र्य
बैठक
प्रारुप पवरच्छे द
3) समन्वर्य स िणे, मह लेख प ल ांकडू न
प्र प्त होण -र्य प्र रुप पवरच्छे द ांची उत्तरे
ववहीत मुदतीत सांबांिीत क र्यासन ांकडू न
प ठववली ज त त की न ही र्य ब बत दक्षत
घे णे व स्मरण दे णे
4) उपर्योवगत प्रम णपत्र तसेच खचभ
मेळ चे समन्वर्य स िणे तसेच हमी
प्रकरण ांवरील समन्वर्य व र्भ ांड र
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श्रीम. अ.ज्र्यु.
वडसोझ

अवर सवचव

पदुम-6

533
(ववस्त र)

22821374

3260

9969935243

पडत ळणी अहव ल दे ऊन
ववर्भ गप्रमुख न र्योग्र्य त्र्य सूचन दे णे 5)
लेख पवरक्ष प्रम णपत्रर
आ्थापनाववषयक बाबी 1) दुग्ि व्र्यवस र्य ववक स ववर्भ ग तील वगभ
1 व 2 मिील आस्थ पन ववषर्यक ब बी
2) दुग्िव्र्यवस र्य ववक स ववर्भ ग तील वगभ
1 व 2 मिील ववर्भ गीर्य चौकशी प्रकरणे व
वशक्षेचे अांवतम आदे श
3) स वभवत्रक बदली व बदलीने नेमणूक /
बदलीब बतची प्रकरणे
4) स्वेच्छ वनवृत्तीची प्रकरणे
5) प्रवतवनर्युक्ती प्रत्र्य वतभन ववषर्यक ब बी
6) पवरववक्ष िीन क ळ
7) मुदतपूवभ सक्तीची सेव वनवृत्ती व
सांबांवित न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे
8) दक्षत रोि प र करणे
9) अनुकांप तत्व वर नोकरी दे णे व वर्य ची
अट वशथील करणे
10) सेव प्रवेश वनर्यम
11) पुनर्ववलोकन ची प्रकरणे (50/55 व्र्य
वषी कर वर्य चे पुनर्ववलोकन)
12) अवतवरक्त क र्यभर्भ र/ ववशेष वेतन
मांजरू करणे
13) प्रवशक्षण स ठी परव नगी
14) ज्र्येष्ठत सूची/ गोपनीर्य अहव ल
15) वनवडसूची ववर्भ गीर्य पदोन्नती

28

श्री.र जेश गोववल

कक्ष
अविक री,

पदुम-8

519
(ववस्त र)

--

3450

9967914330

सवमतीची बैठक
16) पदोन्नती /न मवनदे शन ने र्भर वर्य ची
पदे व सांबांवित न्र्य र्य लर्यीन प्रकरणे
17) आग ऊ वेतनव ढ
18) ववम न प्रव स / परदे श / प्रव स-बैठक
/ सर्भेस परव नगी
19) ववर्भ गीर्य पवरक्ष , सहदी-मर ठी र्भ षेतन
ू
सूट
20) घर स्त वर / म लमत्त खरे दी
करण्र्य स परव नगी
21) र जीन म
22) मह र ष्र लोकसेव आर्योग म फभत
अविक -र्य ांची थेट वनर्युक्ती
23) म नीव वदन ांक ची प्रकरणे
24) सक्तीच प्रवतक्ष क ल विी वनर्यवमत
करणे
25) र जपवत्रत दजा/ पद चे श्रेणींव ढ
करणेब बत प्रकरणे
26) वैद्यकीर्य खचाची प्रवतपूती
27) वेतन वनव्श्चती
28) ववर्भ गीर्य चौकशी
1) दुग्िववक स ववर्भ ग च्र्य सद्यव्स्थतीच
अभ्र्य स
करण्र्य स ठी
वनर्युक्त
अभ्र्य सगट चे (ट स्कफोसभ) क मक ज
2) मुांबई शहर तील उपनगर तील तबेल्र्य ांचे
स्थल ांतर
3) सहक री दूि सांघ न एन.सी.डी.सी.
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श्री.वम.प.शेणॉर्य,

कक्ष
अविक री

पदुम-9

520
(ववस्त र)

22845132

3738

9167826695
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श्री.वव.सो.मेंढे,

कक्ष

पदुम-10

518

22845132

3198

9167673896

कडू न अथभसह यर्य ववषर्यक प्रस्त व
4)दुग्िव्र्यवस र्य ववषर्यक ववस्त र क र्यभक्रम
5)र ष्रीर्य कृ वष ववक स र्योजनेंतगभत
दुग्िव्र्यवस र्य कवरत मांजरू र्योजन
6) वजल्ह व र्वषक र्योजन
7) केंद्र पुरस्कृ त र्योजन
8)र ज्र्यस्तरीर्य वनिी अांतगभत मांजरू
होण ऱर्य र्योजन .
आ्थापनाववषयक बाबी1) दुग्ि व्र्यवस र्य ववक स ववर्भ ग तील वगभ
3
व
4
च्र्य
कमभच -र्य ांच्र्य
आस्थ पन ववषर्यक ब बी
2)दुग्िश ळे स ठी वशतगृहे, गोड ऊन,
अवतथीगृहे र्भ ड्य ने घेणे.
3) आरे दुि ववतरण केंद्र सांबांिीच्र्य ब बी
4) दुग्िजन्र्य पद थभ रुप ांतर स ठी ख जगी
व सहक री सांस्थ ांकडील मवशनरी र्भ ड्य ने
घे णे व त्र्य ांची दे र्यके अद करणे.
5) श सकीर्य दूि र्योजन न ल गण -र्य
ववववि वस्तू/र्भ ांड र स वहत्र्य खरे दीस ठी
ववववि कांत्र ट/वनववद म गववणे
6) इतर र ज्र्य त दूि ववक्री करणे
7) दुि व दुग्िजन्र्य पद थभ आदे श 1992
अांतगभत ख जगी सांस्थ न नोंदणी प्रम णपत्र
दे णे
8) दूि र्भेसळीस आळ घ लणे.
1) ग ांव प तळीवरील प्र थवमक सांस्थ ची

अविक री
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श्रीम.स .सां.
क र पूरकर

कक्ष
अविक री

(ववस्त र)

पदुम-12

532
(ववस्त र)

नोंदणी - सदर सांस्थ ब बत तक्र री व
चौकशी
2) त लूक व वजल्ह दूि सांस्थ नोंदणी
सदर सांघ ब बत तक्र री/चौकशी प्रकरणे
3)लेख
परीक्ष
मांडळ च्र्य
आस्थ पन ववषर्यक ब बी
4) प्र थवमक सांस्थ ,त लूक व वजल्ह सांघ
र्य ांचे म .र ज्र्यमांत्री (दुग्िववक स) र्य ांचेकडे
द खल होण रे पुनवरक्षण अजभ
5)मह र ष्र र ज्र्य दुि मह सांघ च्र्य
/मह नांदच्र्य ब बी
6) आरे , प लघर व द पचरी र्येथील जवमन
प्रकरणे व अनुषांवगक क मक ज
22024476

3260

9987087425

आस्थ पन ववषर्यक ब बी 1) मत्स्र्य व्र्यवस र्य ववक स ववर्भ ग तील
वगभ-1,वगभ-2,वगभ-3,व वगभ-4 मिील
आस्थ पन ववषर्यक ब बी.
2) मत्स्र्य व्र्यवस र्य ववक स ववर्भ ग तील
वगभ 1 व वगभ 2 मिील ववर्भ गीर्य चौकशी
प्रकरणे व वशक्षेचे अांवतम आदेश
3) कोळां बी मत्स्र्य सांविभन
4) ख जण जवमन
5)मह र ष्र
मत्स्र्योद्योग
ववक स
मह मांडळ च र्भ ांडवली क र्यभक्रम
6)
मह र ष्र
मत्स्र्योद्योग
ववक स
मह मांडळ स र्योजन ांस ठी वनिी / र्योजन ांन

म न्र्यत
7)मह र ष्र
मत्स्र्योद्योग
ववक स
मह मांडळ वर सदस्र्य / सांच लक र्य ांची
वनर्युक्ती
8)मह र ष्र मत्स्र्योद्योग ववक स
मह मांडळ च्र्य प्रश सकीर्य ब बी
9) र ष्रीर्य मव्त्स्र्यकी ववक स मांडळ
(NFDB) च्र्य अथभसह यर्य ने र ज्र्य त
आिुवनक वफश म केट उर्भ रणे
32

श्री.ग.तु.ज िव,

कक्ष
अविक री

पदुम-13

532
(ववस्त र)

22024476

3198

9869156876

1)र्भूजल शर्यीन मत्स्र्यव्र्यवस र्य
(िोरण त्मक ब बी)
2) तल व ठे क
3) तल व ब बतची वनवेदने
4) तल व ब ांिक म/दुरुस्ती
5) मत्स्र्य सांविभन ववक स र्यांत्रण
6)नैसर्वगक आपत्ती ख ली आपद्ग्िस्त न
अथभसह यर्य
7) ब ह्य अथभ स हवर्यत प्रकल्प
8) वनववष्ठ क र्यभक्रम
9) ज ळे अनुद न
10)लेख पवरक्षक प्र रुप (मत्स्र्यबीज
केंद्र ब बत)
11) र ष्रीर्य मत्स्र्यबीज केंद्रे (ब ांिक म व
पदवनर्वमती)
12)मत्स्र्यबीज
केंद्र
(ब ांिक म
व
पदवनर्वमती)
13) जल शर्यीन मव्च्छम र सहक री सांस्थ

नोंदणी
14) रोजग र हमी र्योजन ांतगभत मत्स्र्य
सांविभन, मत्स्र्यसांघ, तळी ब ांिणी,
15)अवभषण प्रवणक्षेत्र क र्यभक्रम ांतगभत
मव्च्छम र र्योजन र बववणे
16) एक व्त्मक जल शर्यीन मत्स्र्य ववक स
प्रकल्प
17) सरद र सरोवर (मत्स्र्यव्र्यवस र्य)
18) नॉर्यलॉन ज ळी पुरवठ द र च श सन
म न्र्य र्य दीत सम वेश करणे
19) वजल्ह मव्च्छम र सहक री सांघ
20) र्भूजल शर्यीन वशखर सांघ ची स्थ पन
व अविवनर्यम
21) र्भूजल शर्यीन नौक न अनुद न
22) मव्च्छम र
सहक री सांस्थ न
व्र्यवस्थ पकीर्य अनुद न व र्भ ग र्भ ांडवल
23)मव्च्छम र सहक री सांस्थ ांन मत्स्र्यबीज
पुरवठ करणे
24) सहक री सांस्थ अविवनर्यम 1960 व
त्र्य ख ली
वनर्यम
सहक री
सांस्थ
अविवनर्यम 1960 मिील कलम 154
अन्वर्ये मव्च्छम र सांस्थ ांची अवपल प्रकरणे
25) मव्च्छम र सांघ / सांस्थ ची वरट
वपटीशन
26) ववशेष कृ ती क र्यभक्रम
27)मव्च्छम र
सहक री
सांस्थ च्र्य
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श्री.वन.म .पव र

कक्ष
अविक री

पदुम-14

533
(ववस्त र)

22023713

9987237780

व्र्यवह र तील अफर तफर चौकशी
28)र्भूजल शर्यीन
मव्च्छम र
नौक ांचे
र्य ांवत्रकीकरण
1) स गरी वकन -र्य वरील बांदर ववक स व
प्रकल्प प्रस्त व
2)स गरी वकन -र्य वरील म सळी
उतरववण्र्य ची केंद्रे र्य वठक णी मूलर्भूत
सुववि दे ण्र्य ब बत
3) रत्न वगरी वमरकरव ड र्येथे मव्च्छम र
बांदर मिील स चण र ग ळ क ढणे व
त्र्य सांदर्भात उप र्यर्योजन करण्र्य ववषर्यीची
प्रकरणे
4) र ष्रीर्य सहक र ववक स वनगम
र्योजनेंतगभत ववववि र्योजन ांख ली दे ण्र्य त
आलेल्र्य कजाची रक्कम म फ करणे /
कजभ वसुलीच्र्य हफ्तत्र्य न स्थवगती वमळणे
र्य स ठी मव्च्छम र सांस्थ /मव्च्छम र र्य ांची
वनवेदने
5) मव्च्छम र सम ज ल र्येण -र्य अडचणी
/ ववववि समस्र्य ांब बत वनवेदन ववषांर्यीची
प्रकरणे (वडझेल,के- फॉम्प्सभ
6) अ)स गरी मत्स्र्यव्र्यवस र्य शी सांबांवित
असण -र्य अांमलबज वणी ख ली असण र्य र्योजन च लू ठे वण्र्य सांबांिी प्रस्त व ब)
वनर्योजन ववर्भ ग व ववत्त ववर्भ ग र्य ांचेकडू न
उपव्स्थत झ लेल्र्य मुद्य ांचे दुस-र्य टप्प्र्य त
वनर करण करुन र्योजन ां स आर्वथक वषात

म न्र्यत प्र प्त करुन देणे
7) र ष्रीर्य सहक र व ववक स वनगम
र्योजनेंतगभत र्य ांवत्रक नौक
ब ांिणी,
रक,टैं कर,टें पो,गोद म,बफभ क रख न ,
वशतगृहे उर्भ रणी, म केसटगस ठी र्भ ांडवल
इ.
स ठी
अथभसह यर्य ची
म गणी
करण्र्य कवरत मव्च्छम र व मव्च्छम र
सांस्थ र्य ांची प्रकरणे
8) अपघ त िस्त र्य ांवत्रक नौक ांच्र्य
पुनभवसन ांचे र ष्रीर्य सहक र ववक स वनगम
र्योजनेंतगभत अथभसह यर्य वमळण्र्य चे प्रस्त व
9) नैसर्वगक आपत्तीमुळे मृत प वलेल्र्य
मव्च्छम र ांच्र्य व रस न सांकट वनव रण
वनिीतून अथभसह यर्य दे ण्र्य ववषर्यीचे प्रस्त व

10) म .मुख्र्यमांत्री/ म .मांत्री र्य ांचेकडे ववववि
ववषर्य ांसांबि त होण -र्य
बैठक ांसांबांिी
म वहती दे ण्र्य ववषर्यीची प्रकरणे
11) मव्च्छम र ांस ठी अपघ त गट ववम
र्योजन
12) लोकलेख सवमती / अांद ज सवमती इ.
न दे ण्र्य सांबांिीच्र्य म वहतीची प्रकरणे
13) मह लेख प ल क र्यालर्य कडू न आलेले
सांदर्भभ,वनरीक्षण अहव ल र्य ब बतच्र्य
अनुप लन अहव ल ववषर्यीची प्रकरणे
14) र ष्रीर्य सहक र ववक स वनगम कडू न

मत्स्र्यव्र्यवस र्य
ववषर्यक
वववशष्ट
र्योजन ांकवरत वदलेली अथभ सह यर्य च्र्य
प्रवतपूती ववषर्यी र्येण रे ड्रॉफ्त्स, पत्रे,
पोचपत्रे दे णे आवण वषाखेर वमळ लेल्र्य
एकूण रकम ांची प्रवतपूती.
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श्री. दु.पो.
मैल वरम

कक्ष
अविक री,

पदुम-16

520
(ववस्त र)

22845132

3738

9004476336

1) घरब ांिणी / स्कूटर / मोट रस र्यकल
तथ स र्यकल / वैर्यव्क्तक सांगणक खरे दी
र्य सांबांिीचे पशुसांविभन, दुग्िव्र्यवस र्य,
मत्स्र्यव्र्यवस र्य र्य ववर्भ ग कडू न प्र प्त
होण -र्य प्रस्त व वर वनिी उपलब्ितेच
द खल दे णे तसेच आठम ही सुि वरत
अांद जपत्रक नुस र
प्र प्त
होण -र्य
अनुद न सांबांिी आदे श क ढणे
2) व र्वषक र्योजन आर खड
3) व र्वषक र्योजन 'अ,ब,क' वववरणपत्रे
4) र्योजन ांतगभत र्योजन ांच आढ व व
सवनर्यांत्रण
5) पांचव र्वषक र्योजन
6) ववशेष, कृ वष क र्यभक्रम ांचे समन्वर्यन
7) क र्यभक्रम अांद जपत्रक
8) अथभसांकल्पीर्य अांद ज (पदुम)
9) सुि रलेले अांद ज (पदुम)
10) पुनर्वववनर्योजन आदे श(पदुम)
11) प्रत्र्य पभण आदे श (पदुम)
12) केंद्र पुरस्कृ त र्योजन
13) ववशेष केंद्रीर्य सह यर्य च्र्य र्योजन
14) आवदव सी उपर्योजन
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श्रीम.स .सां.

कक्ष

पदुम-17

545

--

4042

9987087425

15) ववशेष घटक र्योजन
16) वजल्ह व र्वषक र्योजन
17) कप त सूचन
18) अनुशेष ांतगभत र्योजन
19) ववत्त मांत्र्र्य चे अथभसांकल्पीर्य र्भ षण
20) र्योजन ांतगभत र्योजन ांचे म वसक /
त्रैम वसक अहव ल
21) मूल्र्यम पन अभ्र्य स
22) अथभसांकल्पीर्य अथभसह यर्य
23) ववदर्भभ / मर ठव ड / कोकण
ववक स च क लबध्द क र्यभक्रम
24) ववदर्भभ / मर ठव ड / उवभवरत मह र ष्र
वैिवनक ववक स मांडळे समन्वर्य
25) पव्श्चम घ ट ववक स क र्यभक्रम
26) र ष्रीर्य सहक र ववक स वनगम कडील
कजभ / व्र्य ज परतफेड
27) Public Private Participations
(PPP)
अंदाज सवमर्ी
28) नववन ब बींसांबांिीची म वहती अांद ज
सवमतीकडे प ठववणे तसेच अांद जसवमतीने
क ढलेल्र्य प्रश्न वलीची उत्तरे प ठववणे व
त्र्य वर सवचव ांची स क्ष झ ल्र्य वर
सवमतीच्र्य
क र्यभव ही
अहव ल तील
पवरच्छे द ांवर स्पष्टीकरण त्मक ज्ञ पने तर्य र
करुन पुन्ह अांद ज सवमतीकडे प ठववणे.
1) म .र ष्रपती र्य ांन म .र ज्र्यप ल र्य ांनी

क र पूरकर
(अवतवरक्त
क र्यभर्भ र)
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श्रीम र.द.रे डकर

अविक री

सह
सांच लक

(ववस्त र)

शेतम ल
र्भ व
सवमती

एच.सी.वदन

स दर करण्र्य च म वसक अहव ल स ठी
पशुसांविभन, दुग्ि व्र्यवस र्य ववक स व
मत्स्र्य व्र्यवस र्य ववर्भ ग ची म वहती
2)
ववि नमांडळ च्र्य
अविवेशन च्र्य
क मक ज सांबांिी समन्वर्य
3) ववि नसर्भ
/ ववि न पवरषद
आश्व सन ांच आढ व
4) ववशेष क र्यभ कक्ष कडू न आलेली
सांदर्भांसांबांिी एकवत्रत म वहती
5) वेतन आर्योग, ववत्तीर्य अविक र प्रद न
करण्र्य ब बत
6) स म न्र्य प्रश सन ववर्भ ग, ववत्त ववर्भ ग
व
इतर
ववर्भ ग
र्य ांच्र्य स ठी
आस्थ पन सांबांिी
एकवत्रत
म वहतीचे
समन्वर्य

22665063

3898

7) पशुसांविभन, दुग्ि व्र्यवस र्य ववक स व
मत्स्र्य व्र्यवस र्य ववर्भ ग चे समन्वर्य
1) वपक ववम र्योजन

शॉ वबल्डींग,

2) कृ वष पुरस्क र

दुसर

3) कृ वष अवज र ांचे दर

मजल ,

4) शेतक-र्य ांन पेन्शन

हॉर्वनमन
सकभल,
फोटभ ,
मुांबई - 400

001

