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

संदभ :- 1. महारा

.02452-222644 - फॅ स

शासन, नयोजन वभागाचे शासन नणय

2. योजनांचे शासन नणय

.एफ डीएम-2016/

3. मा.पालकमं ी, परभणी िज हा यांचे प
4. शासन प रप क,

5. क

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

मांक िजवायो 1007/ . .39/का-1444, द.16.2.2008

152/फ-2/ द.28/11/2014, द.25/04/2003, द.27/07/2016,

.राम/सहकार/ टपणी/236/17, द.4.10.2017

.अथसं-2017-2017/ . .94/अथ, द.30.6.2017

अ धकार , नयोजन वभाग, मं ालय, मुंबई यांचे प

6. वभागीय वन अ धकार , परभणी यांचे प

7. या कायालयाचे नधी वतरण आदे श

8. व त वभागाचे शासन प रप क

. डएपी-1017/ .का.115/1481, द.13.10.2017

.ब/पव व/योजना/1822/2018-19, परभणी द.15.09.2018

ं .िज नस/िजवायो-18-19/ .मा./1871, द.17.10.2019

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

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

जा. .िज नस/िजवायो-18-19/ वभागीय वन अ धकार / न. व./का. .1/

द.

फे ुवार , 2019

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) 2018-19 अंतगत नधी वतरण आदे श
संदभ

िज हा वा षक योजना (सवसाधारण) सन 2018-19 या व ीय वषाम ये वभागीय वन अ धकार , परभणी यांचेकडील योजनांना

ं .7 अ वये नधी वतरण कर यात आले आहे.

आता संदभ .8 अ वये नधी उपल धे या अ धन राहून व उपरो त संद भय शासन नणया वये दान कर यात आले या
श तीचा वापर क न मी िज हा धकार परभणी या आदे शा वये खाल ल तप शला माणे योजनांसाठ उव रत नधी एकूण .22.77 ल
(अ र बावीस ल

स या तर हजार फ त) चे नधी वतरण कर यात येत आहे.

( . लाखात)
अ

योजनेचे नाव

शास कय
मा यता

1

2

वभागीय वन अ धकार ,
1
2

वनरोपण

संवधन

दजा

वनाम ये पन
ु र पन करणे

वन संर णाची कामे

4

म यवत रोपम याची

वत रत

या आदे शा वये
वत रत नधी

र कम

नधी

3

4

5

20.00

14.00

6.00

18.00

12.60

5.40

10.00

7.00

3.00

19.97

14.00

5.97

लेखा शष - नयोजन वभाग-मागणी

व व यजीवन, 01, वनीकरण101, वनसंर ण वकास व
पुन न मती(49) िज हा योजना परभणी
6

असले या

थापना

वन े ातील मद
ृ व जलसंधारणाची कामे
5

अंतगत

6

वनपयटन वकास /इको टु रझम

(49)(01) ओसाड झाले या वनजमीनीवर पुनवनरोपण करणे
(2406 4019), 02 – मजूर

(49)(08) संयू त वन यव थापन
(2406 7341) 02 – मजरू

(49)(09) वन संर णाची कामे (2406 8112)
102, सामािजक व

अट व शत

7.00

0.70

0.30

01, वनीकरण ,070, दळणवळण व इमारती
(49)िज हा योजना-परभणी, (49)(01) वनामधील मद
ृ व

75.97

4.90

2.10

53.20

22.77

(4406 3114)

53 - मोठ बांधकामे

(49)(07) वन पयटन /इको टु रझम यांचा वकास
(2406 7332) 02 - मजूर

स या तर हजार फ त)

1. सदर कामाची/योजनेची अंमलबजावणी आप या
शासन

े ीय व नकरण (49) िज हा योजनापरभणी

(49)(02) म यवत रोपमळे (2406 6281) 02 - मजरू

जलसंधारणाची कामे

एकूण

02 मजूर

4406, वनीकरण व व य जीवन यावर ल भांडवल खच,

1.00

(अ र बावीस ल

.ओ-50 2406, वनीकरण

परभणी

कमी

संयू त वन यव थापन

3

यापव
ु

तरावर मंजुर केले या कामाची ि द

कामास सु वात करावी.

शासक य वभागाने नगमीत केले या मागदशक सूचना/ नकषानुसारच कर यात यावी तसेच

ती होणार नाह व सदर ल कामे अनु ेय अस याची खा ी क नच सदर काम अनु य
े अस यासच

2.सदर ल कामांना वभागीय वन अ धकार , परभणी यांनी दले या तां ीक मा यते या अ धन राहून शासक य मा यता दान कर यात येत आहे.
या कामांवर तां क मा यता/ शास कय मा यते या मयादे तच खच करावा जा ती या खचाची काया वयीन यं णा जबाबदार रा हल.
3.सदर ल कामासाठ ची
4.या आदे शा वये

शाक य मा यता दले या रकमे या आ धन राहूनच खच कर यावा.
वतर त कर यात येत असलेला नधी चलू आ थक वषाअखेर स ख चत रा ह यास वा

जबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल.

5. या योजनेतंगत कर यात येणा या कामाचे अं तम दे यक तपासुन

अतर त

नधी

ा त झा यास सदर

नधी

यपगत झा यास

याची

वव वी

वत रत कर यात यावा तसेच अं तम दे यकानुसार

नधी शासनखाती जमा कर यात यावा. कामाची गुणव ा उ कृ ट राख याची जबाबदार

संब धत काया वयीन यं णेची राह ल. या योजनेसाठ / कामांसाठ आव यक असले या तां ीक बाबीची तसेच शासनाने ठरवून दले या

नकषांची पुतता कर याची जबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल. या आदे शा वये मंजरू केले या कामाची पुनराव ृ ी झालेल नाह याची खा ी

क नच काम सु

करावे. कामाची पुनराव ृ ी झा यास याची सव वी जबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल.
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6. सदर अनुदानांची उपयोगीता

माणप े व पुण वाचे दाखले महालेखापाल कायालयास सादर क न याची एक

त या कायालयास

या योजनांवर झाले या खचाचे महालेखापाल यांचे कायालयात न द झाले या खचाशी ताळमेळ घालन
याची सु दा एक
ु
करावी. सदर ल कामांबाबत काह वाद नमाण झा यास याची सव वी जाबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल.

यावी. तसेच

त या कायालयास सादर

7. सदर ल योजना/योजनांतगत काम अ य कोण याह योजना/ नधीतन
ं त घे यात येणा या
ू घे यात आल नाह याची खा ी करावी. या योजनेतग
कामाची गुणव ा राख याची जबाबदार संब धत काया वयीन यं णेची राह ल.

8. या योजनतगत कामांची खाजगी/ य थ यं णेमाफत मु यमापन कर यात येवू शकेल.ते हा योजनेतंगत होणा या खचाचा
ठे व यात यावा. आ ण दरमहा 5 तारखेपव
ू या कायालयास अहवाल सादर करावा.
9. आव यक असले या कामाबाबत न वदा माग वणे,

लाखांवर ल कामांसाठ ई- न वदा
10.

वीकृत करणे व खरे द बाबतचे सव अ धकार

येचा अवलंब करणे बंधनकारक रा हल.

उ रदायी व या कायालयाचे / वभागाचे राहणार नाह .
11. या कामाना
कं वा अशा

य

करावी.

य

वतं पणे
.3.00

कामाला सु वात

याची सव वी जाबाबदार काया वयीन यं णेची राह ल. जागेचा मोबदला दे याचे कोणतेह

सु वात कर यापूव हे काम कोण याह पाटबंधारे /जल व युत /पाणीपूरवठा

क पा या जलाशयाखाल जाणार नाह

क पामळ
ु े या कामावर कोणताह प रणाम होणार नाह यांची खा ी क नच बांधकामास सु वात करावी.

12. सदर कामास वन जमीनीची आव य ता अस यास संब धत
मा यता दे णा या अ धका यांची राह ल.
13.

च लत प दतीनस
ु ार राहतील.

तूत कामास लागणार जमीन आप या वभागा या ता यात आहे यांची खातरजमा क नच काम सु

के यानंतर जागेबाबत काह वाद नमाण झा यास

हशोब

शासक य मा यते या अंदाजप कात वषानस
ू ार

व अनुषं गक इतर बाबी तां ीक मा यता

ा धकरणाची परवानगी घे याची जबाबदार काया वयीन अ धकार /तां ीक

येक दरांचे वणन / दर / दरपथ
ृ ःकरण / र कम /दर पथ
ृ ःकरणातील ग ृ हत धरलेल अंतरे

दान कर यास स म असले या अ धका यांनी

या कायालयाचे / शासनाचे कोणतेह उतरदा य व असणार नाह .

यां या पातळीवर तपासणे अ नवाय आहे .या संदभात

14. पद न मती कं वा पद भरतीबाबत कोणतीह मा यता या आदे शा वये दे यात आलेल नाह .
15. वभागीय वन अ धकार , परभणी यांनी

सादर केले या व िज हा नयोजन स मतीने मंजरु केले या कामां य त र त घे यात आले या कामास

िज हा नयोजन स मतीची काय तर मा यता घे यात यावी.

16. या योजनेतील खच 2018-19 या व ीय वषात सवसाधारण िज हा वा षक योजनेतंगत कॅश लोनुसार उपल ध तरतूद तून भाग व यात यावा
आ ण होणारा खच या आदे शातील प र श ट अ मधील
ती

तंभ

.6 म ये दले या लेखा शषाखाल टाक यात यावा.

वभागीय वन अ धकार ,

परभणी

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

त –
1. महालेखापाल, नागपूर -2

2. िज हा कोषागार अ धकार , परभणी

िज हा धकार तथा सद य स चव

िज हा नयोजन स मती, परभणी
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