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िज हा नयोजन स मती, िज हा धकार कायालय, परभणी
दरु वनी

.02452-222644 - फॅ स

.02452-223774 - ई-मेल - dpo.pbn@gmail.com

शासन, नयोजन वभागाचे शा. न. .िजवायो 1007/ . .39/ का-1444, द. 16 फे ुवार , 2008

संदभ :- 1. महारा
2.

ाम वकास वभागाचा शासन नणय

3.

ाम वकास वभागाचे प रप क

4. नयोजन वभागाचा शासन नणय
5. का.अ. ( .मं. ा.स.यो.) महारा

. ासयो-2015/ . .12/योजना-9, फोट, मुंबई, द.28.10.2015

. मु ायो-2016/ . .44/पंरा-7, फोट, मुंबई, द.20.8.2016
. डएपी-1015/ . .347/का.1481, द.28.01.2016

ामीण र ते वकास सं था, परभणी यांचे नधी मागणी प

.2018/क.अ.

.मं. ा.स.यो./म ार वसं/परभणी/442, द.1.9.2018
6. व त वभागाचे शासन प रप क

ं .अथसं-2018/ . ं .69/अथ-3/मं ालय, मंब
ु ई, द.25.01.2019

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

जा. .िज नस/िजवायो-18-19/ मु यमं ी

ाम सडक योजना/ न. व./का. .1/

द.

फे ुवार , 2019

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) 2018-19 अंतगत नधी वतरण आदे श
िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2018-19 या
र ते वकास सं था, परभणी यां याकडील ‘मु यमं ी
.1599.05 ल

तरतूद यापुव

आता संदभ

ाम सडक योजना’ या योजनेसाठ

.2284.35 ल

ाम सडक योजना’ या योजनेसाठ उव रत

.685.30 ल

ामीण

तरतूद मंजूर असुन

वत रत कर यात आलेले आहे .

.6 अ वये ‘मु यमं ी

नणया वये

व य वषाम ये का.अ. ( .मं. ा.स.यो.) महारा

नधी संद भय शासन

दान कर यात आले या श तीचा वापर क न खाल ल अट व शत या अधीन राहून उपल ध नधीनूसार मी
िज हा धकार , परभणी या आदे शा वये खाल ल तप शला माणे .685.30 ल (अ र पये सहा कोट पं याऐंशी ल तीस
हजार फ त) नधी वतर त कर त आहे .
सदर नधी कोषागारातून आहर त करणेसाठ सहा यक िज हा नयोजन अ धकार , परभणी यांना

ा धकृत कर यात

येत आहे .

( . लाखात)

योजनेचे नाव

अ. .
1

1

मंजुर

तरतद
ू

2

3

यापुव

वत रत
नधी

लेखा शष

या आदे शा वये

नयोजन वभाग

वत रत नधी

4

मागणी

का.अ. ( .मं. ा.स.यो.) महारा

ामीण र ते वकास सं था, परभणी

मु यमं ी

1599.05

ाम

2284.35

685.30

सडक योजना
(अ र

एकुण

पये सहा कोट पं याऐं शी ल

नयोजन मंडळ, (49) िज हा योजना-परभणी, (49) (03) इतर

1599.05

(3451 2452) 31 - सहायक अनद
ु ाने (वेतनेतर)

685.30

तीस हजार फ त)

अट व शत

1. या आदे शा वये वतर त कर यात येत असलेला
नधी बी.डी.एस.

3451 -स चवालयीन आ थक सेवा, (00), 101, नयोजन आयोग
िज हा योजना

2284.35

.ओ- 50
6

5

णाल नस
ु ार मंजरू रोख

.685.30 ल

वाह (Cash Flow)

(अ र

पये सहा कोट पं याऐंशी ल

माणे उपल ध क न दे यात येईल

तीस हजार फ त)
यानस
ु ारच सहा यक

िज हा नयोजन अ धकार , िज हा नयोजन अ धकार , परभणी यांनी शासनाने वह त केले या आहरण प दतीचा वापर क न
कोषागारातून आहरण करावे, आ ण अ ध क अ भयंता, औरं गाबाद मु.मं. ा.स.यो. मु य
मं ालय शाखा, मुंबई खाते

नधी यांना बॅक ऑफ महारा

मांक 60243239400 IFSC Code MAHB0001388 यावर उपल ध क न

,

यावे. काया वयीन

यं णेनी वतर त केले या नधी या मयादे तच खच करावा. वतर त केले या नधीपे ा जादा खच के यास

याची सव वी

जबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल.
2. चालू व तीय वषा या नधीतून मंजूर कर यात आले या कामाची याद या कायालास सादर करावी.
3.

तूत कामाना तां ीक मा यते या अ धन राहून नधी वतरण कर यात येत आहे .

शासक य मा यता दले या कामाची

पुनराव ृ ी झालेल नाह / तसेच हे काम यापुव कोण याह योजनेत झालेले नाह याची खा ी क नच

य

कामाला सु वात

करावी. कामाची पुनरावृ ी झा यास कं वा हे काम पुव झालेले अस यास याची सव वी जबाबदार काया वयीन यं णे ची राह ल
याबाबत या कायालयाची कोणतीह जबाबदार राहणार नाह .
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4. या योजनतगत

वत रत कर यात आले या

नधीचे उपयोगीता

कायालयातील अ भलेखाशी खचाचे ताळमेळ घालून ताळमेळाची एक
5. या योजनतगत होणा या खचाचे हशेब
सादर करावा.

माणप े, कामाचे पुण वाचे दाखले, महालेखापाल यांचे

त या कायालयास सादर कर यात यावी.

वतं पणे ठे व यात यावा आ ण दरमहा 5 तारखेपुव या कायालयास

गती अहवाल

6. या योजनेतील गैर यवहार, लेखा आ ेप, लोक लेखा क मट , वधीमंडळ, कामकाज इ याद बाबींसाठ संबं धत काया वयीन
यं णा व याचे मं ालयीन

शास कय वभाग जबाबदार रा हल.

7. या आदे शा वये वतर त कर यात ये त असलेला नधीचा खच वर ल त

यातील

तंभ

.6 मधील लेखा शषाखाल खच

घालावा.
त,
1. कायकार अ भयंता, .मं. ा.स.यो. म. ा.र. व.सं., परभणी यांना कायवाह तव
2. सहा यक िज हा नयोजन अ धकार , िज हा नयोजन अ धकार , परभणी यांना कायवाह तव

िज हा धकार तथा सद य स चव,
िज हा नयोजन स मती, परभणी
त -

मा हती तथा आव यक या कायवाह तव
1. महालेखापाल नागपूर - 2

2. मु य अ भयंता, .मं. ा.स.यो. औरं गाबाद

3. अ ध क अ भयंता, .मं. ा.स.यो. औरं गाबाद यांना कायवाह तव
4. िज हा कोषागार अ धकार , परभणी
िज हा धकार तथा सद य स चव,
िज हा नयोजन स मती, परभणी
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