
अ) माहिती अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 4 (१) (ख) (एक) 
कामाांचा आहि कततव्याचा तपहिल 

१ सार्तजहनक प्राहधकरिाचे नार् प्रहिक्षि िाखा, कृहि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य,पिेु 
२ सांपिूत पत्ता दुसरा मजला, साखर सांकुल, हिर्ाजीनगर पिेु-5 
३ कृहि उपसांचालक  - 
४ कायतकक्षा  राज्याांतगतत र् राज्याबािेरील प्रहिक्षि सांस्थाकडून आयोहजत 

प्रहिक्षिासाठी नामाांकने पाठहर्िे. 
 गटिेती योजना 
 र्नामती र् अहधनस्त रामेती सांस्था गौि बाांधकाम योजना 
 राज्य प्रहिक्षि धेारि (ताांहिक) योजना. 
 कौिल्य आधाहरत िेतकरी / िेतमजुर प्रहिक्षि. 

५ धोरिे  आधुहनक कृहि तांिज्ञान प्रभार्ीपिे प्रसारिासाठी मनुष्ट्यबळ 
हर्कास करिे. 

 कृहि, प्रहिया र् पिन या क्षेिातील नार्ीन्यपिूत बाबींची 
प्रहिक्षिाथींना माहिती करून देिे. 

 हर्हर्ध योजना / कायतिम/ प्रकल्प, अहभयान याांच्या प्रभार्ी 
अांमलबजार्िीसाठी व्यर्स्थापकीय कौिल्य हर्कहसत करिे. 

 गटिेती प्रोत्सािन र् सबलीकरिासाठी साांहघक सिकायत 
भार्ना हनर्ममत करुन गटाचे काम प्रभार्ीपिे िोण्यासाठी 
आर्श्यक प्रमुख उपिम/कायतिम राबहर्िे. 

६ प्रत्यक्ष कायत  मागतदितक सुचना हनगतहमत करिे. 
 िासनास प्रस्तार् सादर करिे. 
 प्रहिक्षि आदेि हनगतहमत करिे. 
 क्षेहिय कायालयास पिव्यर्िार. 
 माहसक प्रगती अिर्ाल 
 उपयोहगता प्रमािपि पाठहर्िे. 

७ स्थार्र मालमत्ता (येथे तुमच्या 
प्राहधकरिाची  जमीन, इमारत इत्यादीचा 
तपहिल द्यार्ा.) 

हनरांक 

८ प्राहधकरिाच्या सांरचनेचा तक्ता सोबत जोडला आहे  
९ कायालयाची र्ळे आहि दूरध्र्नी िमाांक सकाळी. 9.45 ते सायां 06.15 

दूरध्र्नी 020-26123648 र् 26126150 
10 साप्तािीक सुट्टी आहि हर्िेि सेर्ाांचा 

कालार्धी 
िासकीय हनयमानुसार 
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कृहि उपसांचालक (प्रहिक्षि) 

लघुलेखक हनम्नश्रेिी तांि अहधकारी 

कृहि अहधकारी कृहि अहधकारी कृहि अहधकारी 

कृहि पयतर्के्षक 

कहनष्ट्ठ हलहपक 

 

अनुरेखक 

कहनष्ट्ठ हलहपक कहनष्ट्ठ हलहपक 

 

कृहि पयतर्के्षक 

 

अनुरेखक सिा.अहधक्षक र्हरष्ट्ठ हलहपक 

हिपाई 

 



 
ब) माहिती अहधकार अहधहनयम 2005 कलम ४ (१) (ख) (नऊ) 
    आपल्या कायतरत अहधका-याांची आहि कमतचा-याांची हनदेहिका र् 
    माहिती अहधकार अहधहनयम 2005 कलम ४ (१) (ख) (दिा) 
(आपल्या प्रत्येक अहधका-याला र् कमतचा-याला हमळिारे माहसक र्ेतन - तसेच प्राहधकरिाच्या हर्हनयमाांमध्ये तरतूद 
केल्याप्रमािे नुकसान भरपाई देण्याची पध्दती) 
अ.ि अहधकारी/कमतचारी 

नार् 
पदनाम र्गत रुजू हदनाांक दूरध्र्नी िमाांक र्तेन स्तर 

1 हरक्त कृहि उपसांचालक गट-अ  020-25515824 55100-175100 

2 हरक्त तांि अहधकारी गट-ब  020-25515824 44900-142400 

3 श्रीमती.ए.ए.धायगुडे कृहि अहधकारी गट-ब 23.7.2018 020-25515824 41800-132300 

4 श्रीमती.एस.ए.बेंदे्र कृहि अहधकारी गट-ब 1.8.2018 020-25515824 41800-132300 

5 हरक्त कृहि अहधकारी गट-ब  020-25515824 41800-132300 

6 हरक्त लघुलेखक 
(हनम्नश्रेिी) 

गट-क  020-25515824 38600-122600 

7 हरक्त कृहि पयतर्के्षक गट-क  020-25515824 35400-112400 

8 हरक्त कृहि पयतर्के्षक गट-क  020-25515824 35400-112400 

9 श्री.पी.डी.शिदे सिाय्यक अहधक्षक गट-क 8.6.2021 020-25515824 35400-112400 

10 श्री.व्िी.ए.सातपतेु र्हरष्ट्ठ हलहपक गट-क 3.7.2018 020-25515824 25500-81100 

11 हरक्त अनुरेखक गट-क  020-25515824 21700-691000 

12 हरक्त अनुरेखक गट-क  020-25515824 21700-691000 

13 हरक्त कहनष्ट्ठ हलहपक गट-क  020-25515824 19900-63200 

14 हरक्त कहनष्ट्ठ हलहपक गट-क  020-25515824 19900-63200 

15 हरक्त कहनष्ट्ठ हलहपक गट-क  020-25515824 19900-63200 

16 हरक्त हिपाई गट-ड  020-25515824 15000-47600 

 
 
 
 
 
 
 
 



क) माहिती अहधकार अहधहनयम 2005 कलम ४ (१) (ख) (अकरा) 
सर्त योजनाांचा तपहिल, प्रस्ताहर्त खचत दितहर्िारा, आपल्या प्रत्येक अहभकरिाला नेमून हदलेला अथतसांकल्प आहि 

सांहर्तरीत केलेल्या रकमाांचा अिर्ाल (मागील १ र्िाचा अिर्ाल) 
 

योजनेचे नार् र्ित मांजूर हनधी प्राप्त हनधी खचत हनधी 

गट िेतीस प्रोत्सािन र् सबलीकरिासाठी िेतक-याांच्या 
गट िेतीस चालना देिे. 

2021-22 7500.00 4263.54 2877.93 

राज्य प्रहिक्षि धोरिाांतगतत ताांहिक प्रहिक्षिासाठी  
िासकीय कमतचाऱयाांना प्रहिक्षि देिे 

2022-23 500.00 300.00 300.00 

र्सांतरार् नाईक राज्य कृहि हर्स्तार व्यर्स्थापन प्रहिक्षि 
सांस्था, नागपरू (गौिबाांधकाम) 

2022-23 600.00 0.00 0.00 

 


