ससिंधद
ु र्
ु ग जिल्हा परिषद लोकनियक्
ु त प्रशासि िौप्य महोत्सव 2016-17
प्रस्ताव स्वीकृती ससमतीच्या अखत्यािीतील ववषय

ससिंधद
ु र्
ु ग जिल्हा परिषदे मार्गत लोकनियक्
ु त प्रशासिािे 25 व्या वषागत पदापगण केलेले आहे . तयाानिसमत्त

'ससिंधदु र्ु ग

जिल्हा परिषद लोकनियक्
ु त प्रशासि िौप्य महोत्सव 2016-17 सिंपन्ि किण्याचे ठिववण्यात आलेले

'

आहे . दद. 19.04.1992 ते आिसमतीस (25 वषागत) सामाजिक, शैक्षणणक, पयागविण, अपाििं पारिक उिागस्त्रोत, मािव
ववकास व िीविोन्िती, कृवष-पश-ु मतस्त्य, पयगटि , र्ण
ु विंत चचरकाि, कलाकाि, सशल्पकाि, र्ीतकाि, िािंर्ोळीकाि
कवी, लेखक, सादहजतयक, क्रिडा या क्षेरात िाज्यस्त्तिीय, िाष्ट्रीय तसेच आिंतििाष्ट्रीय पातळीवि भिीव योर्दाि
ददलेल्या जिल्हयातील िार्रिकािंिा व लोकसमह
ु ािंिा सन्मानित किावयाचे ठिले आहे .
शिू बाला, शिू वीि, आपतकालीि मदत पथकातील ववशेष कामचर्िी केलेल्या िार्िीकािंचा, शहीदािंचे िातेवाईक
यािंचा र्ौिव किणे. र्ोवा मक्
ु ती सिंग्राम / स्त्वातिंत्र्य सैनिक यािंचा सतकाि किणे. IAS, IPS, IFS -IFA (वि व ववदे श,
पििाष्ट्र व्यवहाि, पोलीस व प्रशासि) (Foreign Service) मध्ये निवड झालेल्या ससिंधद
ु र्
ु ग जिल्हयातील िार्रिकािंिा
सन्मानित किावयाचे आहे .
यासाठी खालील िमन्
ु यात िामनिदे शिे मार्ववणेत येत आहे त. िामनिदे शिे जिल्हा परिषदे च्या

mregszpsindhu@gmail.com हया e-mail address वि पाठववता येतील क्रकिंवा ती खालील िमन्ु यात िौप्य
महोतसव प्रस्त्ताव स्त्वीकृती ससमती प्रमख
ु तथा र्ट ववकास अचधकािी (महािाष्ट्र ग्रामीण िोिर्ाि हमी योििा),

जि.प. ससिंधुदर्
ु ,ग 1 ला मिला, अनत. मख्
ु य कायगकािी अचधकािी यािंचे दालिा शेिािी, जि.प. प्रशासकीय भवि,
ससिंधुदर्
ग र्िी, ता. कुडाळ, जि. ससिंधद
ु ि
ु र्
ु ग येथे समक्ष क्रकिं वा पोस्त्टाद्वािे जस्त्वकािणेत येतील. कायागलयाचा दिु ध्विी
िमािंक 02362-228795 असा आहे . िामनिदे शिासोबत या पष्ट्ु ठयथग (ववशेष कामचर्िी केलेबाबत) पिु ावा म्हणि
ू
प्रमाणपर, सन्मािपर याची साक्षािंकीत प्रत क्रकिं वा सन्मािचचन्हाच्या छायाचचराची प्रत / प्रती िोडणेत याव्यात.
सदिचा िमि
ु ा जिल्हा परिषदे च्या zpsindhudurg.maharashtra.gov.in या सिंकेतस्त्थळावि प्रससध्द
किण्यात आलेला असि
ू जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमाितीच्या मख्
ु य प्रवेशद्वािाविील िोटीस बोडागवि, र्ट ववकास
अचधकािी (महािाष्ट्र ग्रामीण िोिर्ाि हमी योििा), जि.प. ससिंधुदर्
ु ,ग 1 ला मिला, येथे उपलब्ध किण्यात आला
आहे . सन्मािाचे दठकाण, तािीख, वेळ अलादहदा कळववणेत येईल.
कोणताही एक क्रकिं वा अचधक प्रस्त्ताव जस्त्वकािणे अथवा िाकािणेचा अचधकाि

िौप्य महोतसवी सक
ु ाणू

ससमती यािंिी िाखूि ठे वलेला आहे .

सही/मख्
ु य कायगकािी अधधकािी
जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

सही/अध्यक्ष
जिल्हा परिषद ससिंधद
ु र्
ु ग

परिसशष्ट अ
ससिंधद
ु र्
ु ग जिल्हा परिषद लोकनियुक्त प्रशासि िौप्य महोत्सव 2016-17
(ववशेष कामधर्िी केलेल्या जिल्हयातील िार्िीक/ िार्िीक समूह यािंिा सन्मानित किणेसाठी िामनिदे शिाचा िमि
ु ा)

अ.क्र.

अल्प परिचय व इति तपसशल

1.

ववशेष कामधर्िी केलेल्या मान्यविाचे िाव

2.

ववशेष कामधर्िी केलेली व्यक्ती ददविंर्त असल्यास
त्याच्या वतीिे िामनिदे शि सादि किणाऱ्या व
सन्माि जस्वकािणाऱ्या व्यजक्तचे िाव व िाते

3.

कायमचा पूणग पत्ता (र्ाव, वाडी, िस्ता, तालक
ु ा,
जिल्हा ससिंधुदर्
ु )ग सिंपकागसाठी दिु ध्विी क्रमािंक,
भ्रमणध्विी क्रमािंक)

4.

पत्रव्यवहािाचा पूणग पत्ता

5.

कोणत्या क्षेत्रातील सन्मािासाठी अिग किीत आहे त

1.

सामाजिक (NGO सह)

ते क्षेत्र निवडण्यासाठी (√ ) किावे.

2.

शैक्षणणक

3.

पयागविण

4.

अपाििं पारिक उिागस्त्रोत

5.

मािव ववकास व िीविोन्िती

6.

कृवष-पशु-मत्स्य

7.

पयगटि

8.

शूिबाला, शूिवीि

9.

आपत्कालीि मदत पथकातील ववशेष कामधर्िी

10. शहीदािंचे िातेवाईक
11. र्ोवा मक्
ु ती सिंग्राम / स्वातिंत्र्य सैनिक

12. IAS, IPS, IFS -IFA (वि व ववदे श, पििाष्र व्यवहाि,
पोलीस व प्रशासि) (Foreign Service) इ. मध्ये निवड
झालेले.
13. धचत्रकाि, कलाकाि, सशल्पकाि, र्ीतकाि, िािंर्ोळीकाि
14. कवी, लेखक, सादहजत्यक
15. क्रक्रडा
16. इति -------------------------------------6.

सन्मािाचा स्ति

1.

जिल्हा स्ति (शूिबाला, शूिवीि, आपत्कालीि मदत

पथकातील ववशेष कामधर्िी केलेले िार्रिक, शहीदािंचे
िातेवाईक, र्ोवा मुक्ती सिंग्राम / स्वातिंत्र्य सैनिक)

7.

याबाबतचा पिु ावा म्हणि
ू कोणते कार्दपत्र िोडले
आहे त. (िमुद किावे)

2.

िाज्य स्ति

3.

िाष्रीय स्ति

4.

आिंतििाष्रीय स्ति

1.

प्रमाणपत्राची स्वाक्षािंकीत छायाप्रत

2.

सन्मािधचन्हाची सन्मािधचन्हाच्या छायाधचत्राची प्रत

3.

इति कोणतेही असल्यास --------------------------------------------------------------------------------------------

8.

-----------------------------------------(िमद
ु किावे)

ववशेष कामधर्िी केलेबाबत कोणतेही अधधक
तपसशल द्यावयाचे असतील ति ते पुढील स्तिंभात
िमुद किावे. (आवश्यकतेिस
ु ाि)
स्थळ :

िामनिदे शि सादि किणाऱ्याची स्वाक्षिी

ददिािंक :
िाव ---------------- -------------- --------------प्रस्ताव स्वीकृत व सत्कािासाठी

प्रस्ताव स्वीकृत

प्रस्ताव मिंिूि

अनत. मुख्य कायगकािी अधधकािी

मुख्य कायगकािी अधधकािी

अध्यक्ष

सशफािस आहे.

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

प्रनत,
1) मा. जिल्हाधधकािी, ससिंधद
ु र्
ु ग यािंिा मादहतीसाठी सवविय सादि.
2) जिल्हा पोलीस अधधक्षक, ससिंधद
ु र्
ु ग यािंिा मादहतीसाठी सस्िेह.
3) जिल्हा मादहती अधधकािी, ससिंधद
ु र्
ु ग
2/-विील वत्त
ु र्
ु ग जिल्हयातील सवग वत्त
ू ठळक प्रससध्दी द्यावी ही ववििंती.
ृ ास ससिंधद
ृ पत्राति
4) ई ऑक्रफस कक्ष, जिल्हा परिषद ससिंधद
ु र्
ु .ग
3/-विील सिंपण
ू ग वत्त
ृ जिल्हा परिषदे च्या सिंकेतस्थळावि प्रससध्द किणेत यावे.
5) पत्रकाि कक्ष, जिल्हा मख्
ु यालय ससिंधुदर्
ु ग यािंिकडे ववस्तत
ृ प्रससध्दीसाठी.
6) खातेप्रमख
ु (सवग), जिल्हा परिषद ससिंधद
ु र्
ु ग यािंिकडे उधचत कायगवाहीसाठी व िोटीस बोडागवि प्रससध्दीसाठी.
7) र्ट ववकास अधधकािी (म.ग्रा.िो.ह.यो.), जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग यािंिा मादहती व आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी.
8) र्ट ववकास अधधकािी, पिंचायत ससमती (सवग) यािंिकडे उधचत कायगवाहीसाठी व िोटीस बोडागवि प्रससध्दीसाठी.
प्रत :
1. िौप्य महोत्सव सक
ु ाणू ससमती, नियोिि ससमती.
2. सामान्य प्रशासि ववभार् स.प्र.अ. /क.प्र.अ.(आस्थापिा)(परिषद)/ व.स.लेखा शाखा, स्टे िो-1, 2, तपा-2, आस्था-

परिसशष्ट -ब
ससिंधद
ु र्
ु ग जिल्हा परिषद लोकनियुक्त प्रशासि िौप्य महोत्सव 2016-17
(िौप्य महोत्सवी ससमतीिे िीधी मार्णी किावयाच्या अिागचा िमि
ू ा)
अ.क्र.

तपसशल

िौप्य महोत्सवी ससमतीिे/ववभर्ािे भिावयाचे

1

िौप्य महोतसवी ससमतीचे िाव

2

जिल्हा परिषदे च्या ववभार्ाचे िाव

3

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

ज्या बाबीसाठी िीधीची मार्णी केली आहे ती

ववभार्/कक्ष

जि.प. ससिंधुदर्
ु ग

बाब.
4

सदिची बाब ससिंधुदर्
ु ग जिल्हा परिषद

लोकनियुक्त प्रशासि, िौप्य महोत्सव
2016-17 च्या स्थूल नियोतिात
ज्या अिुक्रमािंकावि आहे तो
क्रमाक

अिक्र
ु मािंक व

पष्ृ ठ

अिुक्रमािंक (असल्यास)
पष्ृ ठ क्रमाक

5

स्थूल नियोििात बाब समाववष्ट िसल्यास

मार्णी का किण्यात येत आहे . िमद
ू किावे.

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

इति काणतेही तपसशल द्यावयाचे असल्यास या

6

समोि द्यावे.

7

ववभार्ािे केलेली मार्णी

8

खचागचे

9

जि.प. अिंदािपत्रकातील खचागचे सदि

रुपये- (

स्थल
ू अिंदािपत्र (सोबत िोडावे)

)

सोबत िोडले आहे

/िाही

20 सिंकीणग, वाढीव उपकिा व्यनतरिक्त योििा, सामान्य
प्रशासि ववभार्, 9- ससिंधुदर्
ु ग जिल्हा िौप्य

महोत्सव

कायगक्रम 2016
10

िौप्य महोत्सवी ववत्त ससमतीिे केलेली सशफािस

11

िौप्य महोत्सवी नियोिि ससमतीिे

केलेली

सशफािस

12

िौप्य महोत्सवी ववत्त ससमतीिे
अिुदाि रुपये

सशफािस केलेले

(

)

िौप्य महोत्सवी नियोिि ससमतीिे
अिुदाि रुपये

ववत्त ससमती प्रमख
ु तथा

(

सशफािस केलेले
)

नियोिि ससमती प्रमुख तथा

मख्
ु य लेखा व ववत्ताधधकािी

उप मख्
ु य कायगकािी अधधकािी(साप्रवव)

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

िौप्य महोत्सवी सुकाणू ससमतीिे सशफािस केलेले अिुदाि रुपये
रुपये

(

)

रुपये

(

)

रुपये

(

)

सुकाणू ससमती सधचव तथा

सुकाणू ससमती सदस्य तथा

सुकाणू ससमती प्रमुख तथा

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

अनत. मख्
ु य कायगकािी अधधकािी

मख्
ु य कायगकािी अधधकािी

अध्यक्ष

परिसशष्ट - क

ससिंधुदर्
ु ग जिल्हा परिषद लोकनियुक्त प्रशासि िौप्य महोत्सव 2016-17
शुभिंकि (Mascot)

वपसय वाचवा.

Save Animal
माउस

बचाओ

माउस दहिि बचाओ

दहिि

सदिची वन्य प्राणी प्रिाती (वपसय)
ससिंधद
ु र्
ु ग जिल््यातूि

िष्ट होत

चालली

आहे .

त्याचे सिंिक्षण किावे.
save Indian chevrotain
सवगसाधािण मादहती
स्थािीय िाव (ससिंधुदर्
ु )ग

वपसय

दहिंदी िाव

माउस दहिि
Mouse Deer / Indian Chevrotain

सवगसाधािण िाव

Scientific Classification
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus
Species
Binomial Name

animalia
chordata
mammalia
artiodactyla
tragulidae
moschiola
m. indica
moschiola indica
(सवग छायाधचत्रे - र्र्
ु ल सचग इिंजििच्या सौिन्यािे)
मसुदा मान्य
सही/-

सही/-

मुख्य कायगकािी अधधकािी

अध्यक्ष

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधुदर्
ु ग

परिसशष्ट ( ड )
ससिंधद
ु र्
ु त प्रशासि िौप्य महोत्सव
ु ग जिल्हा परिषद लोकनियक्
साििा किणे

2016-17

बाबत स्थूल नियोिि ( ददिािंक 20/10/2016 िोिीच्या जि.प.खास सभेत सुधचत
केलेले पिक मद्
ु दे )

अ
.

क्र

िौप्य

िौप्य

महोत्स

महोत्सवी

ससमती

प्रमख
ु

वी

चे िाव

ससमती

िौप्य महोत्सवी ससमतीकडे

कायगवाही करिता सोपववलेले
ववषय

शेिा

कायागन्व
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ददिािंक
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आिंति िातीय वववाह केलेल्या
ससिंधुदर्
ु ग जिल्हयातील

समािक
ल्याण

िोडप्यािंचा सत्काि

ववभार्

किणे.(19/04/1992 ते

6

शाल श्रीफळ, सन्मािपत्र दे वि
ू सत्काि
किणे.

आितार्ायत)
2

ददव्यािंर् व्यक्तीिंचा, सदृ
ु ढ

व्यक्तीशी वववाह झाला असेल

समािक
ल्याण

अशा ससिंधुदर्
ु ग जिल्हयातील

ववभार्

िोडप्यािंचा सत्काि किणे.

शाल श्रीफळ, सन्मािपत्र दे वि
ू सत्काि
किणे.

(19/04/1992 ते आितार्ायत)
3

आदशग पशव
ै यकीय दवाखािे.
ु द

पशस
िं धग
ु व

ि ववभार्

सही/-

प्रत्येक तालक्
ु याति
ू एक. शाल श्रीफळ,
सन्मािपत्र दे वि
ू सत्काि किणे.

सही/-

मख्
ु य कायगकािी अधधकािी

अध्यक्ष

जिल्हा परिषद ससिंधद
ु र्
ु ग

जिल्हा परिषद ससिंधद
ु र्
ु ग

