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जजल्हा ननयोजन ममिती, जजल्हाधधल्कहारी क कहायहाहलय, परीभणी
दरीु ध्नी क.02452-222644

- फॅकम क.02452-223774 -

ई-िेल -

dpo.pbn@gmail.com

मंदभह :- 1. ि्हारीहाष्ट्र शहामन, ननयोजन वव्भहागहाचे शहामन ननणहय क.जज्हायो 1007/प.क.39/कहा-1444, दद. 16 फेबु्हारी क, 2008
2. ि्हारीहाष्ट्र शहामन, ननयोजन वव्भहागहाचे शहामन ननणहय क.जज्हायो 1014/प.क.198/कहा-1481,
दद. 27 ऑगस्ट, 2014

3. िहा पहालकिंती ि्ोदयहांचे पत क.रीहाि/म्कहारी/दटप्पणी/491/18, दद. 23.10.2018

4. जजल्हा करीडहा अधधधल्कहारी क, परीभणी यहांचहा पस्तहा् कं.जजकरीअध/जज्हायो/नहा.पु.यो./2018-19/कहा-5/707,
दद. 01.01.2019

5. जजल्हा करीडहा अधधधल्कहारी क, परीभणी यहांचहा पस्तहा् कं.जजकरीअध/जज्हायो/नहा.पु.यो./2018-19/कहा-5, दद. 07.02.2019

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

जहा.क.जजननम/जज्हायो-18-19/नहावव्िनयपुणह योजनहा/प.िहा./नन.वव्.कहा.क.1/

दद.

फेबु्हारी क, 2019

जजिल्हा वारररक ोजहजिना (सवरसाधारण) 2018-19 अंतररत प्ासकसकीोज मानोजता व ननधी रवतरण आदे ्
जजल्हा ्हाववहहक योजनहा (म्हमहाल्हारीण) मन 2018-19 यहा वव्जततय ्हहाहिधये नहावव्िनयपुणह योजनेमहाीपय[

र.617.00 लक्षची िंजूरी अधमुन र.431.90 लक्ष तरीतूद यहा कहायहाहलयहाायहा मंगणक वव्तरीण पणहाल क्री उपलल्
झहालेल क आ्े . मदरी योजनेतन
ू यहाप्
ू र र.126.06 लक्षची पशहामकरीय िहािनयतहा पदहान करीयहात आलेल क आ्े .

जजल्हा करीडहा अधधधल्कहारी क, परीभणी यहांनी मंदभह 5 अधिन्ये परीभणी येथील बॅडमिंटन ्ॉलल िधये ममंथेदटक (व्

्ो्हा कोटह ायहा) िॅट बमवव्णेचहा पस्तहा् नहावव्िनयपूणह योजने तगहत तहांततक िहािनयतेम् यहा कहायहाहलयहाम महादरी केलेले

आ्े . तमेच मदरी कल कहाि घेयहाबहाबत िहा.पहालकिंती ि्ोदयहांनी मंदभह 3 अधिन्ये मशफहारीम मुधदहा केलेल क आ्े . त
यहाम अधधधल्न रीहा्ून ् उपरीोकत शहामन ननणहयहािन्ये पदहान करीयहात आलेलयहा अधधधल्कहारीहाचहा ्हापरी करन िी जजल
्हाधधल्कहारी क, परीभणी यहा आदे शहािन्ये खहाल कल तपमशलहापिहाणे र.45.00 लक्ष (अक्षरी रुपयोजे ुपयंचेचा2ीस लक्ष फकत) ा
यहा रीकिेम पशहामकरीय िहािनयतहा पदहान करन ननल्ी वव्ततरीत करीयहात येत आ्े .
(र. लहाखहात)

अ.

ोजहजिनेचे नाव

प्ासककोज मानोजता रककम ोजा आदे ्ानवोजे रवततरत ननधी

क.

जजिल्हा कसकीडा अधधिधकारी, ुपयरभणी
नारवनोजुपयण
र
ू र ोजहजिनातंरत
1 परभणणी ययथणीी बबॅडमममिं हही मधयय ससमथयडमिि (व्हहोववा

एकुण

िहोिर चयवा ) मबि बसडमवणय

45.00

45.00

45.00

45.00

(अक्षरी रुपयोजे ुपयंचेचा2ीस लक्ष फकत)

अटी व ्तर
1. मदरी कहािहाची/योजनेची अधंिलबजहा्णी आपलयहा पशहामकरीय वव्भहागहाने ननगहिीत केलेलयहा िहागहदशहक
मूचनहा/ननकहहानुमहारीच करीयहात यहा्ी तमेच शहामन स्तरीहा्री िंजुरी केलेलयहा कहािहाची जव्दरकती ्ोणहारी

नहा् क ् मदरी कचे कहाि अधनुजेय अधमलयहाची खहाती करनच मदरी कहाि अधनुजेय अधमलयहामच कहािहाम मुर्हात
करीहा्ी.
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2. जयहा पयोजनहामहाीपय[ ननल्ी िंजरीू करीयहात आलेलहा आ्े तयहा वव्ननददह ष्ट पयोजनहामहाीपय[च खचह करीयहात यहा्हा

इतरी कोणतयहा् क

योजनहां्री/कहािहा्री खचह करीयहात ये्ू नये . पतयक्ष खचहाहत बचत झहालयहाम मदरी ननल्ी तहातडीने शहामनखहाती जिहा

करीयहात यहा्हा.

3. उदयोग ् ऊजहाह वव्भहागहाचहा शहामन ननणहय क.भहांखम-2014/प.क.82/भहाग III/ उदयोग-44, दद.30.10.2015 ्
दद.1.12.2016 ायहा अधधधल्न रीहा्ुन ननवव्दहा िहागवव्णे, स््ीकृ्त करीणे तमेच खरीे द कबहाबतचे अधधधल्कहारी रीहा्तील. यहा
योजनेतगहतायहा कहािहांनहा आ्शयक अधमलेल क पशहामकरीय िहािनयतहा/तहांतीक िंजूरी क पचमलत पधदतीपिहाणे मक्षि
पहाधधल्कहार्यहाकडून घेयहाची म्हस््ी जबहाबदहारी क कहायहाह िन्यीन अधधधल्कहार्यहांची रीहा् कल यहा अधट क्रीच मदरी पशहामासकय िहािन
यतहा करीयहात येत आ्े .

4. यहा आदे शहािन्ये वव्तरी कत करीयहात आलेलहा ननल्ी चहालू आधधथहक ्हह 2018-19 अधखेरी कम अधखधधचहत रीहाद्लयहाम
ासकं ्हा व्यपगत झहालयहाम तयहाची म्हस््ी जबहाबदहारी क कहायहाहिन्यीन अधधधल्कहार्यहांची रीहा् कल.

5. मदरी कहािहाची / योजनेची अधंिलबजहा्णी आपलयहा पशहामकरीय वव्भहागहाने ननगहिीत केलेलयहा िहागहदशहक म ूचनहा /
ननकहहानुमहारीच करीयहात यहा्ी तमेच शहामन स्तरीहा्री िंजुरी केलेलयहा कहािहाची जव्दरकती ्ोणहारी नहा् क ् मदरी कचे
कहाि अधनुजेय आ्े यहाची खहाती करीहा्ी.

6. मदरी योजनहांची/कहािहांची अधंिलबजहा्णी आपलयहा पशहामकरीय वव्भहागहाने ननगहिीत केलेलयहा िहागहदशहक म ूचनेनुमहारी

करीयहात यहा्ी. मदरी कल यंतणेची िहालिततहा व्य्स्थहापनहाची ् दे खभहाल दर
ु स्तीची जबहाबदहारी क यहा कहायहाहलयहाची
रीहा्णहारी नहा् क. मदरी कल कहािहाचहा िुलयिहापन अध््हाल दरी्हर यहा कहायहाहलयहाम महादरी करीणे बंल्नकहारीक रीहा् कल.

7. यहा आदे शहािन्ये िंजूरी केलेलयहा कहािहाची पन
ु रीहा्तृ् ती झहालेल क नहा् क यहाची खहाती करनच कहाि मुर करीहा्े .

कहािहाची पुनरीहा्तृ् ती झहालयहाम तयहाची म्हस््ी जबहाबदहारी क कहायहाहिन्यीन यंतणेची रीहा् कल.

8. मदरी कल म्हाययक अधनुदहानहांची उपयोगीतहा पिहाणपते ् पुणतह ्हाचे दहाखले ि्हालेखहापहाल कहायहाहलयहाम महादरी करन

तयहाची कक पत यहा कहायहाहलयहाम ्यहा्ी. तमेच यहा योजनहां्री झहालेलयहा खचहाहचे ि्हालेखहापहाल यहांचे कहायहाहलयहात नतद
झहालेलयहा खचहाहशी तहाळिेळ घहालुन तयहाची मुधदहा कक पत यहा कहायहाहलयहाम महादरी करीहा्ी.

9. पस्तूत कहािहाम लहागणहारी क जिीन आपलयहा वव्भहागहाायहा तहायहात आ्े यहाची खहातरीजिहा करनच कहाि मुर करीहा्े.
पतयहाक्ष कहािहालहा मुर्हात केलयहानंतरी जहागेबहाबत कहा् क ्हाद ननिहाहण झहालयहाम तयहाची म्हस््ी जबहाबदहारी क
कहायहाहिन्यीन यंतणेची रीहा् कल.

10. यहा योजने तगहत कहािहांची खहाजगी/तयस्थ यंतणेिहाफहत िल
ह
ु यिहापन करीयहात ये्ू शकेल. तेव््हा योजनेतंगत
्ोणहार्यहा खचहाहचहा द्शोब स््तंतपणे ीपये्यहात यहा्हा. आणण दरीि्हा 5 तहारीखेपू्र यहा कहायहाहलयहाम अध््हाल महादरी
करीहा्हा.

11. आ्शयक अधमलेलयहा कहािहाबहाबत ननवव्दहा िहागवव्णे, स््ीकृ्त करीणे ् खरीे द क बहाबतचे म्ह अधधधल्कहारी पचमलत
पधदतीनुमहारी रीहा्तील. र.3.00 लहाखहां्री कल कहािहांमहाीपय[ ई-ननवव्दहा पासकयेचहा अध्लंब करीहा्हा.

12. पशहामकरीय िहािनयतेायहा अधंदहाजपतकहात पतयेक दरीहांचे ्णहन / दरी / दरीपथ
ृ् ःकरीण / रीककि /दरी पथ
ृ् ःकरीणहातील
गदृ् ्त ल्रीलेल क अधंतरीे ् अधनुहंधधगक ईतरी बहाबी तहांतीक िहािनयतहा पदहान करीयहाम मक्षि अधमलेलयहा अधधधल्कहार्यहांनी
तयहांायहा पहातळी्री तपहामणे अधनन्हायह आ्े . यहा मंदभहाहत यहा कहायहाहलयहाचे / शहामनहाचे कोणते् क उततरीदहानयत्
अधमणहारी नहा् क.
13. यहा योजनेतील खचह 2018-19 यहा वव्ततीय ्हहाहत म्हमहाल्हारीण जजल्हा ्हाववहहक योजनेतंगत
ह कॅशफलोनुमहारी
उपलल् करन दे यहात येईल. यहा योजने्री ्ोणहारीहा खचह (3451 1848) यहा लेखहामशहहाहखहाल क खचर घहालहा्हा.
यहा योजने्री ्ोणहारीहा खचह खहाल कल लेखहामशहहाहखहाल क खचर घहालहा्हा.

लेखाश्रर - ननोजहजिन रवभार - मारणी कमांक (भांडवली) ओ – 50
3451 – मधधच्हालयीन आधधथहक मे्हा,
00, 101 – ननयोजन आयोग- ननयोजन िंडळ
(49) जजल्हा योजनहा-परीभणी,
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(49) (01) नहावव्िनयपण
ु ह योजनहा (3451 1848)
31 - म्हायक अधनुदहान (्ेतनेतरी)
पनत,
जजल्हा करीडहा अधधधल्कहारी क,
परीभणी

जजल्हाधधल्कहारी क तथहा मदस्य मधधच्,
जजल्हा ननयोजन ममिती, परीभणी

पत - िहाद्ती तथहा आ्शयक तयहा कहायह्हा् कस्त्

1. ि्हालेखहापहाल, नहागपरीू - 2
2. जजल्हा कोहहागहारी अधधधल्कहारी क, परीभणी
जजल्हाधधल्कहारी क तथहा मदस्य मधधच्,
जजल्हा ननयोजन ममिती, परीभणी
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