File No.PBN-20016/7/2019-PBN-REVENUE-COLLECTOR OFFICE-PARBHANI

िजहािधकारी
हािधकारी तथा िजहादं
हादंडािधकारी कायालय,
य, परभणी
(महसूल िवभाग)
िवभाग)

Email ID- rdc.parbhani@maharashtra.gov.in

Ph. No.02452-223702

BY Email
वाचा :- 1) शासन पाणी पुरवठा व वछता िवभाग,
िवभाग, मं ालय, मुबं ई यांचे िनणय .टंचाईाई-1099/..12/
पापु-14, दनांक 3/2/1999
2) शासन ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग,
िवभाग, मं ालय, मुबं ई िनणय .टंचाई-1094/..85/43,
दनांक 27/9/1994
3) शासन प&रप क पाणी पुरवठा िवभाग .टंचाई 1006/.106/पाप
106/पापपाप-14, द.16/5/2016
4) शासन पाणी पुरवठा व वछता िवभाग,
िवभाग, मं ालय,मुबं ई यांचे िनणय .टंचाईाई-2016/..143/
पापु-14, दनांक 4/5/2016
5) मु(य कायकारी अिधकारी,
अिधकारी, िज+हा प&रषद, परभणी यांचे प .िजपप/
िजपप/ापापुिव/तांशा/कािवा/कािव1868/2019
1868/2019,
/2019, दनांक 25/1/2019
25/1/2019 (या कायालयास ा/त द.28/
28/1/2019)
/2019)
जा.
जा..2019
2019/
19/आरबी/
आरबी/डेक/पाटं/िसआरिसआर-77

दनांक 5/3/2019
/3/2019

िवषय :- टंचाई 20182018-19 अंतगत मौ.बेलवाडी तांडा ता.गंगाखेड येथील िप5या
याया पा5या
याया टंचाई
िनवारणासाठी नळ योजना िवशेष दु9ती उपाययोजनासाठी शासक:य मा;यता देणे बाबत.

::आ
::आ दे श::
परभणी यांयाकडु न संदभ .5 अ;वये मौ.बेलवाडी तांडा
ता.गंगाखेड येथील िप5या
याया पा5या
याया टंचाई िनवारणासाठी
िनवारणासाठी या गावातील नळ योजना िवशेष दु9तीचे कामे
िविहत कालावधीत पुण के +यास गावातील
गावातील िप5या
याया पा5याचा
याचा >न सुटु शके ल. ?यानुसार नळ योजना िवशेष
दु9ती उपाययोजनेचा ताव शासक:य मा;यता दे5यासाठी
यासाठी ा/त झाला आहे.

तालूका
गाव/
अंदाजप क:य
गाव/वाडी/
वाडी/
तांAाचे नाव
रBकम
कम 9पये
1 गंगाखेड बेलवाडी तांडा
198300.00
मु(य कायकारी

अिधकारी,
अिधकारी,

िज+हा प&रषद,

नळ योजना िवशेष दु9तीचे ताव
ताव व अंदाजप के

संबधं ीत उपिवभागीय अिधकारी,
अिधकारी, ा.पा.पु. उपिवभाग,
उपिवभाग,
िज.प. यांनी ?यC
ची तपासणी कायकारी अिभयंता,ा, ािमण पाणी पुरवठा
यC पाहणी क9न तयार के ले असुन ?यांची
िवभाग िज+हा प&रषद, परभणी यांनी क9न तांि क मा;यता द+याचे
याचे दसून येत.े
सबब,
सबब, संदभािधन शासन िनणय दनांक 3/2/1999 मधील तरतूदीनुसार खालील माणे प&रिशFटात नमुद
गावातील नळ योजना िवशेष दु9ती
तीया तावास या आदेशा;वये संदभािधन .1 ते 4 या शासन िनणयातील
अटीया आिण खालील अटी व शतHया अिधन राIन शासक:य मा;यता
यता दे5यात येत आहे.
अटी व शतHचा तपिशल

1)

सदर उपायोजनाचे काम तातडीने पुण क9न टंचाई काळातच ामथांना
ना ?याJारे
याJारे िप5याचे पाणी िमळे ल
यासाठी
यासाठी मु.का.अ.,
का.अ., िज.प. आिण का.अ.,
का.अ., ा.पा.पु.िव., िज.प. यांनी िनयोजन क9न योKय ?या दजानसु ार कामे
पुण होतील याची दCता Lयावी.
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2)

3)

नळ

योजनेया

प

-ड
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दु9तीची

िवशेष

कामे

हाताळ5याची कायपMदती

शासन

िनणय दनांक

3/2/1999 मधील

मMये दशिवले माणे राहील.
राहील.

योजनाया िवशेष दु9तीसाठी लागणालागणा-या सािह?याचे वेगळे रिजटर अNावत ठे वावे व
पुितका ठे व5या
यात
त यावी. व दरवषH होणा-या दु9तOची
तOची नPद इितहास पुिसतके त घे5यात यावी.
नळ

पुतीके
तीके त पूवHया कामाची नPद घे5यात
तसेच िनकामी

आली आहे याची

खा ी मु.का.अ.,

इितहास
इितहास

िज.प. परभणी यांनी करावी.

झाले+या वतुची नPद टॉक रिजटरला घे5यात यावी.
यावी.

4)

िवशेष दु9तीचे काम Uया रकमेस शासक:य मा;यता दली आहे ?या पेCा जात खच होणार
दCता Lयावी. तसेच िवशेष दु9ती वरील खच अवातव न करता वाजवी कर5यात यावा.
यावा.

5)

टंचाई कालावधीत नळ

योजनेया

िवशेष

दुरतीची

कामे

क9न

पाणी पुरवठा

सु9

न

झा+यास

नाही याची

योजनेवरील

खच िज+हा प&रषदेया िनयिमत फंडातुन कर5यात यावा.
यावा.
6)

तािवत
ै ािनक यांनी प
तािवत नळ योजना िवशेष दु9तीसाठी
तीसाठी सहायक भूवW

अ/प

ब मधील िशफारशीस

अिधन राYन व उBत काम हे [यवहाय
यवहाय अस+याची
याची खा ी िज+हा प&रषदेने के +यामुळे दे5यात आली आहे.
7)

\ोतात

पुरेसे पाणी

काम हाती
8)

उपल]ध अस+याची

इनवेल

मिशनJारे

खा

ी क9नच

नळ

योजनेया

िवशेष

दु9तीचे

Lयावे.

सदर कामाचा खच

करतांना

िव?तीय

द.1/12/2016,
1/12/2016, द.24/8/2017,

अिधकार

शासन िनणय उNोग ऊजा िवभाग

िनयमावली,
िनयमावली,

ई-िनिवदा व इतर अनुषग
ं ीक

शासन िनणय, प&रप का माणे कायवाही

करावी.
9)

पाणी टंचाई िनवारणाथ

काम कर5यास

तयार

कामे संबध
ं ीत सCम ामपंचायतला शासनाचे तदतूदीनुससार Nावी. ामपंचायत
नसेल तर तशी ामपंचायतकडु न लेखी िवचारणा क9न Lयावी
यावी aकं वा सCम नसेल तर

तसे मािणत क9न महाराFb िज+हा प&रषद लेखा संिहता अथवा

शासनाचे इतर

चिलत तरतूदीनु
दीनुसार मु(य

कायकारी अिधकारी, िज+हा प&रषद, परभणी यांनी कायवाही करावी व कामे पूण करावी.
10)

कामे सु9 कर5यासाठी
यासाठी कायरंभ आदेश दे5यास
यास कायकारी अिभयंता, ा.पा.पु.िव.,
िवलंब लावु नये. कायारंभ आदेश

2-3

दवसाया

िज.प.,
िज.प., परभणी यांनी

आत संबध
ं ीत अिभकरणास
अिभकरणास (एज;सी)

Nावेत व ते

खास

दुतामाफ त तामील करावेत.
सCम अिधकाअिधका-यामाफ त तपासणी के +यानंतरच िबले
िज+हािधकारी कायालयामाफ त कामाची तपासणी के ली जाईल.

11)

सदर कामाची

12)

सदर योजना

पुण

होत असतांनाचे व काम

पुण झा+यानंतरचे

नमुद असलेले संबध
ं ीत अिभयंतासह फोटो काढु न

अदा

कर5यात

Notecam app

यावी.
यावी. तसेच अचानकपणे

Jारे लॉगीdुट व लॅटीdुड

एक त अिभलेखात जतन क9न ठे वावेत व एक त

िज+हािधकारी
हािधकारी कायालयास आठ दवसात सादर करावे.
प&रिशFट


तालूका

गाव/
गाव/वाडी/
वाडी/

तांAाचे नाव
1

गंगाखेड

बेलवाडी तांडा

सदरI खच “मागणी .सी-6,
िप5या
याया पा5याचा

पुरवठा,
वठा, (91),
91),

पा5याचा
याचा आकिमक िनकडीचा

22452245-

अंदाजप क:य
कम
रBक
म 9पये
198300.00

नैसfगक आप?ती
तीया िनवारणासाठी सहाgय,

राUय आप?ती ितसाद िनधीया मानकानूसार खच,

0101-

अवषण,

(91)
91) (01),

102,
102,

िप5या
याया

पुरवठा (2245 0093)
0093) (द?तमत)
मत) (वे
(वेतनेतर)
र) 31,
31, सहायक अनुदाने” व “मागणी

.सीसी-6, 22452245-नैसfगक आप?ती
तीया िनवारणासाठी सहाgय, 0101-अवषण, 102,
102, िप5या
याया पा5याचा पुरवठा,
वठा, (92)
92)
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राUय आप?ती ितसाद िनधीया कामनाकनूसार खच,

(92) (01), िप5या
याया पा5याचा
याचा आकिमक िनकडीचा
पुरवठा (2245 2185)
मत)) (वेतनेतर)
31,, सहायक अनुदाने” या लेखािशषामMये भागवावा व ?याखाली
2185) (द?तमत
र) 31
अंितमत:
तमत: खचH टाक5यात यावा.
[Sign. By DSC]
(पी. िशवाशंकर)
र)
िज+हािधकारी, परभणी
त - आव>यक कायवाहीतव
1) मु(य कायकारी अिधकारी
अिधकारी,
री, िज+हा प&रषद, परभणी
2) कायकारी अिभयंता,ा, ािमण पाणी पुरवठा िवभाग,
िवभाग, िज+हा प&रषद, परभणी
3) कायकारी अिभयंता,ा, महाराh िजवन ािधकरण, परभणी
4) राhीय सूचना िवWान कi j, िज.
िज.अ.का.
का., परभणी यांना उk आदेशाची त संकेतथळावर िसMदी
दीतव
5) िज+हा मािहती
मािहती अिधकारी,
अिधकारी, परभणी
6) उपिवभागीय अिधकारी,
अिधकारी, परभणी
7) उप अिभयंता (यांि क:), ा.पा.पु.िव., िज.प.,
िज.प., परभणी
8) उपिवभागीय अिधकारी,
अिधकारी, ा.पा.पु. उपिवभाग,
उपिवभाग, गंगाखेड (माफ त का.
का.अ., ा.पा.
पा.पु.िव.
िव., िज.
िज.प., परभणी)
परभणी)
9) सहायक संचालक,
ालक, थािनक
थािनक िनधी लेखा कायालय, परभणी
10) तहिसलदार,
तहिसलदार, गंगाखेड
11) गट िवकास अिधकारी,
अिधकारी, पंचायत सिमती,
सिमती, गंगाखेड

Signature Not Verified
Digitally signed by P SIVA
SANKAR
Date: 2019.03.07 12:20:07 IST
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