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जजल्हा ननियोजन सममिती, जजल्हाधधिकहारी कहािहायालि, परभणी
दरु ध्नी क.02452-222644

- फॅकस क.02452-223774 -

ई-मेाल -

dpo.pbn@gmail.com

संदभय :- 1. म्हारहाष्ट्र शहासन, ननियोजन व्भहागहाचे शहासन ननणयि क.जज्हाियो 1007/प.क.39/कहा-1444, दद.16
फेब्
ु हारी, 2008

2. पदम
ु व्भहागहाचहा शहासन ननणयि क.जज्हाियो-2010/प.क.340/पदम
ु -4, दद.30.08.2010

3. जजल्हा पशुसं्धियन धधधधिकहारी, जज.प.परभणी िहांचे पत्र क. जजपप/पसंव्/ितहां/6/2019, दद.07.01.2019
4. जजल्हा पशुसं्धियन धधधधिकहारी, जज.प.परभणी िहांचे पत्र क. जजपप/पसंव्/ितहां/18/2019, जज.प.परभणी,

दद.08.01.2019

5. जजल्हा पशुसं्धियन धधधधिकहारी, जज.प.परभणी िहांचे पत्र क. जजपप/पसंव्/ितहां/26/2019, जज.प.परभणी,

दद.10.01.2019

6. जजल्हा पशुसं्धियन धधधधिकहारी, जज.प.परभणी िहांचे पत्र क. जजपप/पसंव्/ितहां/6/2019, जज.प.परभणी,

दद.4.02.2019

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

जहा.क.जजननस/जज्हाियो-18-19/ पशुसं्धियन धधधधिकहारी/नन.व्./कहा.क.1/

दद.

फेब्हारी,

2019

जजिल्हा वााहारक ोजनजि ा (सवारसाधारण) 2018-19 अंतररत न धध हवातरण आदे श

जजल्हा पशस
ु ं्धियन धधधधिकहारी, जज.प.परभणी िहांनी जजल्हा ्हावरयक ियोजनहा (स्यसहाधिहारण) सन 2018-19 िहा

व्त्ितीि ्रहायमधिे संदभय कं .3 िते 6 धधन््िे खहाालीाल परररमशष््हाित दशयव्ालेलिहा ियोजनेसहाठीज ननधिी महागणीचहा प्रितहा्

सहादर केालेालहा आ्े . त्िहास धधधधिन रहा्ूान ् उपपरयोकित संदमभयि शहासन ननणयिहान््िे पदहान कर्िहाित आालेलिहा
धधधधिकहारहाचहा ्हापर करन मी जजल्हाधधिकहारी, परभणी िहा आदे शहान््िे खहाालीाल परररमशष््हाित दशयव्ालेलिहा कहामहासहाठीज
र.92.00 लक्ष (अक्षरी रपोजे ब्ोजा् वा लक्ष फक्त) ननधिी व्ितरीित कर्िहाित िेित आ्े .
(र. ालहाखहाित)

धध.क

ियोजनेचे नहा्

मंजरु

ितरितद
ूा

.

1

2

3

जजिल्हा पशस
ु ंवाधर

पशहासकीि

ोजापवा
ु र ोजा आदे शा्

लेखाशशार

महान्िितहा रक

हवातररत

वाोजे

न ोजनजि

कम

न धध

हवातररत

मारणध क.ओ-50

4

5

6

7

54.00

2403 – पशस
ु ं्धियन, (00) 101 पश्
ु ैदिकीि से्हा ्

न धध

हवाभार

अिधकारी, जजि.प.परभणध

(मुखोज लेखा वा हवातत अिधकारी, जजि.प. ोजांचे अिध नत)
ु ैदिकीि
1 पश्

औरधिहांचहा परु ्ठहा

सं्रहांनहा 54.00
करणे.

54.00

0.00

पशु आरयोगि, (49)
(2403

2 कहामधिेनूा
ियोजनहा

दत्ितक

गहाम 25.00

जजल्हा ियोजनहा – परभणी (49)

(09) पशु्ैदिकीि सं्रहांनहा औरधिहांचहा परु ्ठहा करणे .

25.00

0.00

25.00

6677) 21 – परु ्ठहा ् सहामगी

2403 – पशस
ु ं्धियन, (00) 102
व्कहास,

पशु ् म्शींचहा
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(49) जजल्हा ियोजनहा – परभणी (49) (05) कहामधिेनूा
दत्ितक गहाम ियोजनहा

(2403

धधनुदहाने

3 एकहाजत्मक कुककु् व्कहास 10.00
कहाियकम

10.00

0.00

10.00

2403 – पशुसं्धियन, (00) 103 कुककु् व्कहास

(49) जजल्हा ियोजनहा – परभणी (49) (01) एकहाजत्मक
कुककु् पहाालन व्कहास
स्हाय्िक धधनुदहाने

दभ
ु त्िहा

जनहारहांनहा

उपपालब्धिितेसहाठीज
कहाियकमहाितंगित
य

खहादि 10.00

7.00

सुधिहारणहा

7.00

3.00

C081) 31 – स्हाय्िक

कहाियकम (2403 C635) 31 –

2403 – पशुसं्धियन, (00) 107 ्ैरण ् पशुखहादि
व्कहास, (49) जजल्हा ियोजनहा – परभणी (49)

(01)

दभ
ु त्िहा जनहारहांनहा खहादि उपपालब्धिितेसहाठीज सुधिहारणहा
(2403 6766) 31 – स्हाय्िक धधनुदहाने

एकुण

99.00

96.00

7.00

92.00

(अक्षरी रपोजे ब्ोजा् वा लक्ष फक्त)

अटी वा शतर

1. सदर कहामहाची/ियोजनेची धधंमालबजहा्णी आपलिहा पशहासकीि व्भहागहाने ननगयमीित केालेलिहा महागयदशयक
सूाचनहा/ननकरहानुसहारच कर्िहाित िहा्ी ितसेच शहासन ्रितरहा्र मंजुर केालेलिहा कहामहाची जवदरकिती ्योणहार

नहा्ी ् सदरीाल कहामे धधनुजेि धधसलिहाची खहात्री करनच सदर कहाम धधनुजेि धधसलिहासच कहामहास सुर्हाित
करहा्ी.

2. िहा आदे शहान््िे व्ितरीित कर्िहाित आालेालहा ननधिी चहाालूा आधयक ्रय 2018-19 धधखेरीस धधखधचयित रहाद्लिहास

ककं ्हा विपगित झहालिहास त्िहाची स्य्र्ी जबहाबदहारी कहािहायन््िीन धधधधिकहार्िहांची रहा्ीाल.

3. सदरीाल कहामहाची गुण्त्ितहा उपत्कृष्् रहा्ीाल िहाची दकितहा घे्िहाित िहा्ी. सदर कहामे पुणय झहााली आ्ेित िहाची

खहात्री करनच धधंनितम दे िक धधदहाई कर्िहापु्र कहामनन्हाि कहामहांचे फयो्यो सहादर केलिहानंितरच सदर ननधिी व्ितरररित

कर्िहाित िहा्हा. पत्िक खचहायित बचित झहालिहास सदर ननधिी ितहाितयीने शहासनखहािती जमहा कर्िहाित िहा्हा . िहा ियोजनेितगयितचिहा

कहामहांनहा

आ्शिक

धधसालेाली

पशहासकीि

महान्िितहा/ितहांत्रीक

मंजूारी

जजल्हा

पररररदे चिहा

पचमालित

पधदितीपमहाणे सकम पहाधधिकहार्िहाकयूान घे्िहाची स्य्र्ी जबहाबदहारी कहािहाय न््िीन धधधधिकहार्िहांची रहा्ीाल िहा धध्ी्रच
सदर ननधिी व्ितरण कर्िहाित िेित आ्े .

4. सदरीाल कहामहाची गुण्त्ितहा उपत्कृष्् रहा्ीाल िहाची दकितहा घे्िहाित िहा्ी. सदर कहामे पुणय झहााली आ्ेित िहाची

खहात्री करनच धधंनितम दे िक धधदहाई कर्िहापु्र कहामनन्हाि कहामहांचे फयो्यो सहादर केलिहानंितरच सदर ननधिी व्ितरररित

कर्िहाित िहा्हा. पत्िक खचहायित बचित झहालिहास सदर ननधिी ितहाितयीने शहासनखहािती जमहा कर्िहाित िहा्हा . सदरीाल
कहामहां्र ितहांतत्रक महान्िितहा/ पशहासककि महान्िितेचिहा मिहायदेितच खचय करहा्हा जहा्रितीचिहा खचहायची कहािहायन््िीन िंत्रणहा
जबहाबदहार रहाद्ाल.
5. िहा आदे शहान््िे मंजूार केालेलिहा कहामहाची पुनरहा्त्ृ िती झहाालेाली नहा्ी िहाची खहात्री करनच कहाम सुर करहा्े .
कहामहाची पुनरहा्त्ृ िती झहालिहास त्िहाची स्य्र्ी जबहाबदहारी कहािहायन््िीन िंत्रणेची रहा्ीाल.

6. िहा ियोजनेसहाठीज / कहामहासहाठीज आ्शिक धधसालेलिहा ितहांत्रीक बहाबीची ितसेच शहासनहाने ठर्ूान ददालेलिहा ननकरहांची
पित
य हा कर्िहाची जबहाबदहारी कहािहायन््िीन िंत्रणेची रहा्ीाल.
ु ित

7. सदरीाल स्हाय्िक धधनुदहानहांची उपपियोगीितहा पमहाणपत्रे ् पुणत्य ्हाचे दहाखाले म्हाालेखहापहााल कहािहायालिहास सहादर करन

त्िहाची एक पित िहा कहािहायालिहास द्िहा्ी. ितसेच िहा ियोजनहां्र झहाालेलिहा खचहायचे म्हाालेखहापहााल िहांचे कहािहायालिहाित नोद
झहाालेलिहा खचहायशी ितहाळमेळ घहाालुन त्िहाची सुधदहा एक पित िहा कहािहायालिहास सहादर करहा्ी.

8. िहा ियोजनेितंगित
य घे्िहाित िेणहार्िहा कहामहाची गुण्त्ितहा रहाख्िहाची जबहाबदहारी संबधधिित कहािहायन््िीन िंत्रणेची
रहा्ीाल.

9. पशहासकीि महान्िितहा ददालेलिहा रककमेचिहा धधधधिन रहा्ूानच ियोजने्र खचय कर्िहाित िहा्हा. ितसेच सदरीाल ियोजनहा
धधन्ि कयोणत्िहा्ी ननधिीितूान घे्िहाित आाली नहा्ी िहाची खहात्री करहा्ी.
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10. िहा ियोजने ितगयित कहामहांची खहाजगी/त्रि्र
िंत्रणेमहाफयित मल
य
्
ु िमहापन कर्िहाित िे्ूा शकेाल. ितेव्हा ियोजनेितंगित
्योणहार्िहा खचहायचहा द्शयोब ्र्ितंत्रपणे ठे ््िहाित िहा्हा आणण दरम्हा 5 ितहारखेपूा्र िहा कहािहायालिहास धध््हााल सहादर
करहा्हा.

11. आ्शिक धधसालेलिहा कहामहाबहाबित ननव्दहा महागव्णे, ज्र्कृित करणे ् खरे दीबहाबित उपदियोग ् ऊजहाय व्भहागहाचहा

शहासन ननणयि क.भहांखस-2014/प.क.82/भहाग III/ उपदियोग-44, दद.30.10.2015 नुसहार व्द्ित पधदितीचहा धध्ालंब
कर्िहाित िहा्हा.

12. पशहासकीि महान्िितेचिहा धधंदहाजपत्रकहाित पत्िेक दरहांचे ्णयन / दर / दरप
ृ ःकरण / रककम /दर प
ृ ःकरणहाितीाल
गदृ ्ित धिरालेाली धधंितरे ् धधनुरंधगक ईितर बहाबी ितहांत्रीक महान्िितहा पदहान कर्िहास सकम धधसालेलिहा धधधधिकहार्िहांनी

त्िहांचिहा पहाितळी्र ितपहासणे धधनन्हािय आ्े . िहा संदभहायित िहा कहािहायालिहाचे / शहासनहाचे कयोणिते्ी उपितरदहानित्् धधसणहार
नहा्ी.
13. िहा ियोजनेितीाल खचय 2018-19 िहा व्त्ितीि ्रहायित स्यसहाधिहारण जजल्हा ्हावरयक ियोजनेितग
ं ित
य कॅशफालयोनुसहार
उपपालब्धि करन दे ्िहाित िेईाल. िहा ियोजने्र ्योणहारहा ्रितंभ क.7 चिहा ालेखहामशरहायखहााली खचर घहाालहा्हा.
पनित,
जजल्हा पशुसं्धियन धधधधिकहारी,
जज.प.परभणी

जजल्हाधधिकहारी ितहा सद्रि सधच्,
जजल्हा ननियोजन सममिती, परभणी
पित - महाद्िती ितहा आ्शिक त्िहा कहािय्हा्ी्रित्
1. म्हाालेखहापहााल, नहागपूार -2

2. मुखि ालेखहा ् व्त्ित धधधधिकहारी, जजल्हा पररररद, परभणी िहांनहा कहािय्हा्ी्रित्
3. जजल्हा कयोरहागहार धधधधिकहारी, परभणी

जजल्हाधधिकहारी ितहा सद्रि सधच्,
जजल्हा ननियोजन सममिती, परभणी
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