जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वाचााः

1. महाराष्ट्र शासन,ननयोजन ववभाग,मंत्रालय मुंबई यांचा शासन ननर्णय क्र. ववका2007/प्र.क्र.170/का1482
ददनांक13 सप्टें बर2011.

2. मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील
3. मुख्याधधकारी नगर पररषद

यांचे

वव.स.स.औसा

मतदारसंघ

यांचे दद.6.4.2013 चे शशफारस पत्र.

अंदाजपत्रक क्र.नपऔ/टं चाई/ टँ कर/992013

ददनांक 21 .05.2013.

4.शासन ननर्णय क्र.स्थाववका 0113/प्र.क्र.44/का.1482 22 फेब्रुवारी 2013.

जा.क्र.2013-14/ननयो/आस्थाववका/कायाण7/प्र.मा./804/

ददनांकाः

17/05/2013.

//प्रशासकीय मंजुरी आदे श//
आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम सन 201314 या ववत्तीय वषाणत मा.आ.श्री. मा.आ.श्री.बसवराज
माधवराव पाटील

वव.स.स.औसा

मतदारसंघ

यांनी उपरोक्त संदभण क्र.2 च्या शशफारस पत्रान्वये मंजुरीस्तव प्रस्ताववत

केलेल्या व संदभण क्र.3 मुख्याधधकारी नगर पररषद औसा

यांनी तांत्रत्रक मंजुरीसह सादर केलेल्या खालील (1) कामास

शासन ननर्णयाद्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारानुसार मी जजल्हाधधकारी,लातूर या आदे शान्वये सवणसाधारर् योजनेअंतगणत
खालील अटी व शतीवर प्रशासकीय मंजरु ी दे त आहे .
प्र.मा.
आदे श क्र.

मंजुर करणयांत येर्ाया कामाचे नांव

तांत्रत्रक मान्यता

कायाणन्वयीन

प्र.मा.रक्कम

परररक्षर्

ददनांक व क्रमांक

यंत्रर्ा

(रू.लाखात )

करर्ाया
यंत्रर्ेचे नांव

1
1

2
औसा

शहर

ता.औसा

जज.लातूर

येथे

प्रभाग क्र.1 ते 5 मध्ये दद.08.04.2013

3

4

5

6

03

मुख्याधधकारी

11.50

मुख्याधधकारी

03/05/2013

नगर पररषद

ते 06.06.2013 या 60 ददवासाच्या
कालावधधकररता

नगर पररषद

औसा

औसा

प्रनतददनी 10 टँ करर्े

पार्ी पुरवठा करर्े.
एकूर् प्रशासकीय मान्यता रक्कम रू

एरूण

11.50 लक्ष (रू.आकरा

11.50
लक्ष पंन्नास

हजार फक्त )

अटी्ि्शती्
1. या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्त्याही योजनेतुन घेणयांत आलेले नाही. याबाबतची
खात्री करून सदर कामाची

द्ववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबं धधत कायाणन्वयीन

2. आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अधधकायाने

प्रचलीत मापदं डानुसार ववहीत मान्यतेच्या अटी व शतीची पुतत
ण ा काटे कोरपर्े करर्े

बंधन कारक राहील.

3. आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप,
लोकलेखा सशमती,ववधीमंडळ कामकाज,खचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेखे इत्यादी बाबीसाठी संबंधधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.
4. सदरील ननधी कायणकारी अशभयंता लघु पाटबंधारे ववभाग (स्था.स्तर ) लातूर यांनी दद.31.3.2014 पयंत 100 %
टक्के खचण करावा.

5. ववतरीत केलेले अनुदान व्यपगत होर्ार नाही तसेच, अखचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.

6. ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे .त्याच कामावर ननधी खचण करावा. अन्य कामावर खचण केल्यास
जबाबदारी आपर्ावर रादहल.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
संकेतस्थळ www. Latur.nic.in

E-mail ID laturcollector@ gmail.com Dpolatur24 @ gmail.com

जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे .त्याच कामावर ननधी खचण करावा. अन्य कामावर खचण केल्यास
जबाबदारी आपर्ावर रादहल.
8. या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झाल्यावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्त्ण वाचा दाखला व उपयोधगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर

करावे.

9. खचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा 5 तारखेपयंत जजल्हा ननयोजन सशमती कायाणलयाकडे पाठवावेत. तसेच
महालेखापाल 2 नागपूर यांचक
े डील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

10. या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी खालील लेखा शशषाणखाली खची टाकावा तसेच झालेलाखचण याच लेखा शशषाणखाली
महालेखापालाकडे नोंदववणयांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ 10)
प्रधान लेखाशशषण4515 इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांडवली खचण
102 सामदु हक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (1 )

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(00 ) (01 ) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक45150012 )

प्रनत,
मख्
ु याधधकारी नगर पररषद औसा

यांना पढ
ु ील आवश्यक कायणवाहीस्तव.

स्वाक्षरीत/््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी,ला तू ्
प्रताः मादहतीस्तव
1. मा.आ.श्री. मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव
रोड औसा

ता.औसा

यांना

पाटील ववधान सभा सदस्य औसा

मतदारसंघ

संपकण कायाणलय मेन

मादहतीस्तव सादर.

2. ननवड नस्ती.

स्वाक्षरीत/््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी,ला तू ्

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वाचााः1. महाराष्ट्र शासन,ननयोजन ववभाग,मंत्रालय मुंबई यांचा शासन ननर्णय क्र. स्थाववका2007/प्र.क्र.170/का1482
ददनांक 13 सप्टें बर2011.

2. मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील

वव.स.स.औसा

मतदारसंघ

यांचे दद.4.4.2013 व 7.5.2013 चे

शशफारस पत्र.
3. कायणकारी अशभयंता ,ल.पाﾠ /पा.पू. ववभाग जज.प. लातूर यांचे अंदाजपत्रक क्र.जजपला/लपावव/कायाण6

/सी.आर46 /13 /1229 ददनांक 23.05.2013. /14.5.2013 /24.5.2013.13071.6.2013/13081.6.2013.

4. कायणकारी अशभयंता,सावणजननक बांधकाम ववभाग
ददनांक 27.5.2013

लातरू यांचे अंदाजपत्रक क्र. रोहयो//प्रशा//3/ 3555/1/

जा.क्र.201314/ननयो/आस्थाववका/कायाण7/प्र.मा./966

ददनांकाः

25/06/2013.

//प्रशा सरीय्मांिु ी्आदे श//

आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम सन 201314 या ववत्तीय वषाणत मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव

पाटील

वव.स.स.औसा

मतदारसंघ

यांनी उपरोक्त संदभण क्र.2 च्या शशफारस पत्रान्वये मंजुरीस्तव प्रस्ताववत केलेल्या व

संदभण क्र.3 कायणकारी अशभयंता ,ल.पाﾠ /पा.पू. ववभाग जज.प. लातूर
लातूर

व कायणकारी अशभयंता,सावणजननक बांधकाम ववभाग

यांनी तांत्रत्रक मंजुरीसह सादर केलेल्या खालील (11) कामास शासन ननर्णयाद्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारानुसार

मी जजल्हाधधकारी,लातरू या आदे शान्वये सवणसाधारर् योजनेअंतगणत खालील अटी व शतीवर प्रशासकीय मंजरु ी दे त आहे .
प्र.मा.आदे
श क्र.

मंजुर करणयांत येर्ाया कामाचे नांव

1
02

2
मौजे

नदीहत्तरगा

महादे व

पाटील

प्रभागात 1

प्र.मा.रक्कम

परररक्षर्

ददनांक व

(रू.लाखात

करर्ाया यंत्रर्ेचे

क्रमांक

)

नांव

4

5

6

येथे

6.5.2013

कायणकारी अशभयंता

2.85

ग्रामपंचायत का.

घराजवळील

174/2013

,ल.पाﾠ /पा.पू.

ववंधन ववहीर व जुने

03

ववद्युतपंप

बसववर्े

हरीजवळगा ता.ननलंगा येथे 1 ववंधन

9.4.2013

कायणकारी अशभयंता

ववहीर घेर्े,ववद्यत
पंप बसववर्े व
ु

141

,ल.पाﾠ /पा.पू.

पार्ी पुरवठा करर्े .
04

मौजे

लामजना

लातूर

2013/ ///1

कायणकारी अशभयंता

दशलत वस्तीमधील दोन (02) ववंधन

8.5.2013

,ल.पाﾠ /पा.पू.

पार्ीपुरवठा

ववद्युत

औसा

पंप

बसवर्े

कायाणन्वीत

व

करर्े.

06

07

मौजे

गांजनखेडा

ता.

औसा

2013/ ///2

ववंधन ववहीरीवर ववद्युत पंप बसववर्े

8.5.2013

मौजे

येथील

2013/ ///3

ववंधन ववहीरीवर ववद्युत पंप बसववर्े

8.5.2013

मौजे फत्तेपुर ता. औसा येथील ववंधन

2013/ ///4

उत्का

ब.

ता.

औसा

व पार्ीपरु वठा कायाणन्वीत करर्े.

ता.ननलंगा
2.00

ग्रामपंचायत का.
लामजना
ता.औसा

लातूर

येथील

व पार्ी पुरवठा कायाणन्वीत करर्े.

ग्रामपंचायत का.
हरीजवळगा

ववभाग जज.प.

(वव.घ.यो.)
05

0.99900

ववभाग जज.प.

येथील

ववहीरीवर

ता.

ता.ननलंगा

लातूर

व

पार्ीपुरवठा कायाणन्वीत करर्े.

नदीहत्तरगा

ववभाग जज.प.

महादे व मंदीराजवळ 1 ववंधन ववहीर
घेर्े

कायाणन्वयीन यंत्रर्ा

3
ता.ननलंगा

यांच्या

तांत्रत्रक मान्यता

कायणकारी अशभयंता
,ल.पाﾠ /पा.पू. ववभाग

1.00

गांजनखेडा

जज.प. लातूर

कायणकारी अशभयंता
,ल.पाﾠ /पा.पू. ववभाग

ता.औसा
1.25

ग्रामपंचायत का.
उत्का ब.

जज.प. लातरू

कायणकारी अशभयंता

ग्रामपंचायत का.

ता.औसा
1.25

ग्रामपंचायत का.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्र.मा.आदे
श क्र.

मंजुर करणयांत येर्ाया कामाचे नांव

1

2
ववहीरीवर

ववद्यत
ु

पंप

बसववर्े

व

तांत्रत्रक मान्यता

कायाणन्वयीन यंत्रर्ा

प्र.मा.रक्कम

परररक्षर्

ददनांक व

(रू.लाखात

करर्ाया यंत्रर्ेचे

क्रमांक

)

नांव

5

6

3

4

8.5.2013

,ल.पाﾠ /पा.प.ू

पार्ी परु वठा कायाणन्वीत करर्े.
08

येथील ववंधन ववहीरीवर ववद्यत
ु पंप

लातूर

2013/ ///5

कायणकारी अशभयंता

8.5.2013

,ल.पाﾠ /पा.पू.

बसववर्े व पार्ी पुरवठा कायाणन्वीत
मौजे कळमग
ु ळी ता. ननलंगा येथील

ववधन ववहीरीवर ववद्यत
ु पंप बसववर्े

येथे गावतगणत शसमें ट रस्ता करर्े.

11

मौजे कासार शशरसी

ता. ननलंगा

येथील वडार वस्ती व गांधी चौक
येथील

दोन

(2)

ववंधन

164/2013

कायणकारी अशभयंता

20..5.2013

,ल.पाﾠ /पा.पू.

संयाखान

ता.ननलंगा

येथील

ववंधन

ववहीरीवर

एक

(1)

कायणकारी

01

अशभयंता,सावणजननक

शशवर्ी

बांधकाम ववभाग

(बु)ता.औसा

18.5.2013

कायणकारी अशभयंता

167

,ल.पाﾠ /पा.पू.

13.5.2013

कायणकारी अशभयंता

167

,ल.पाﾠ /पा.पू.

एकूर् प्रशासकीय मान्यता रक्कम रू 24.02100 /

कासार शसरसी
ता.ननलंगा

0.80700

धचंचोली
(स)ता.ननलंगा

ववभाग जज.प.
लातूर

फक्त

ग्रामपंचायत का.

24.02100

(रू.चोवीस लक्ष दोन हजार शंभर

फक्त )

या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्त्याही योजनेतुन घेणयांत आलेले नाही. याबाबतची
खात्री करून सदर कामाची

3)

ग्रामपंचायत का.

लातूर

एकूर्

2)

1.31700

ग्रामपंचायत का.

ववभाग जज.प.

कायाणन्वीत करर्े.

1)

9.62

लातूर

ववद्युत पंप बसववर्े व पार्ी पुरवठा

अटी्ि्शती्

ता.ननलंगा

22.5.2013

कायाणन्वीत करर्े.
धचंचोली

ग्रामपंचायत का.
कलमग
ु ळी

लातूर

ववहीरीवर

मौजे

1.50

ववभाग जज.प.

ववद्युत पंप बसववर्े व पार्ी पुरवठा
12

ग्रामपंचायत का.
हरे गांव ता.औसा

लातूर

व पार्ीपुरवठा कायाणन्वीत करर्े.

मौजे शशवर्ी बु. ता. औसा जज. लातरू

1.42800

ववभाग जज.प.

करर्े.

10

ता.औसा

ववभाग जज.प.

मौजे हरे गांव ता. औसा जज. लातूर

09

फत्तेपरू

द्ववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबंधधत कायाणन्वयीन

आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अधधकायाने

प्रचलीत मापदं डानुसार ववहीत मान्यतेच्या अटी व शतीची पुतत
ण ा काटे कोरपर्े करर्े

बंधन कारक राहील.

आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप,
लोकलेखा सशमती,ववधीमंडळ कामकाज,खचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेखे इत्यादी बाबीसाठी संबंधधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.

4)

सदरील ननधी कायणकारी अशभयंता ल.पा/पा.पू जज.प. ववभाग लातूर यांनी दद.31.3.2014 पयंत 100 % टक्के
खचण करावा.

5)

ववतरीत केलेले अनुदान व्यपगत होर्ार नाही तसेच, अखचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6)

ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे .त्याच कामावर ननधी खचण करावा. अन्य कामावर खचण केल्यास
जबाबदारी आपर्ावर रादहल.

7)

या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झाल्यावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्णत्वाचा दाखला व उपयोधगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर करावे.

8)

खचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा 5 तारखेपयंत जजल्हा ननयोजन सशमती कायाणलयाकडे पाठवावेत. तसेच
महालेखापाल 2 नागपूर यांचक
े डील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

9)

या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी खालील लेखा शशषाणखाली खची टाकावा तसेच झालेलाखचण याच लेखा
शशषाणखाली महालेखापालाकडे नोंदववणयांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ 10)
प्रधान लेखाशशषण4515 इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांडवली खचण
102 सामदु हक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (1 )

प्रनत,

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(00 ) (01 ) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक45150012 )

1. कायणकारी अशभयंता,सावणजननक बांधकाम ववभाग

लातूर यांना पुढील आवश्यक कायणवाहीस्तव.

2. कायणकारी अशभयंता ,ल.पाﾠ /पा.प.ू ववभाग जज.प. लातरू यांना पढ
ु ील आवश्यक कायणवाहीस्तव.

स्वाक्षरीत/््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी, ला तू ्

प्रताः मादहतीस्तव

1. मा.आ.श्री. मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव
रोड औसा

ता.औसा

यांना

पाटील ववधान सभा सदस्य औसा

मतदारसंघ

संपकण कायाणलय मेन

मादहतीस्तव सादर.

2.ननवड नस्ती.
स्वाक्षरीत/््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी, ला तू
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िा चा ाः-

१.

महाराष्ट्र शासन,ननयोजन ववभाग,मंत्रालय मुंबई यांचा शासन ननर्णय क्र. ववका २००७/प्र.क्र.१७० /का १४८२
ददनांक १३ सप्टें बर २०११.

२.

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील वव.स.स. औसा

मतदारसंघ यांचे ददनांक १८/०४/२०१३ व ०५/०७/२०१३

रोजीचे शशफारस पत्र.
३.

कायणकारी अशभयंता, लपा/पापु ववभाग, जज.प., लातूर यांचे पत्र जा.क्र. जजपला/पापुवव/कायाण-५/१२०८/२०१३
ददनांक २२/०५/२०१३.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र.२०१३-१४/ननयो/आस्थाववका/कायाण.७ /प्र.मा./१०९५

ददनांकाः १६/०७/२०१३.

//प्रशा सरीय्मांिु ी्आदे श//
उपरोक्त नमूद केलेल्या शासन ननर्णयाद्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारानूसार मी जजल्हाधधकारी, लातूर या

आदे शान्वये आमदा  ् स््ाा निर् विरा स् रा यारम म् अांतगात् सि् २०१३-१४ या ववत्तीय वषाणत मा .आ.श्री.बसि ा ि् मा ाि ा ि्
पा टील्वि.स.स.,््औसा ््मतदा  सांघ् यांनी

उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शशफारस पत्रान्वये मंजरू स्तव प्रस्तावीत केलेल्या

व संदभण क्र. ३ अन्वये या कायाणलयास प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार खालील एर्(१)्कामास सवणसाधारर् योजनेंतगणत पुढील

अटी व शतीला अधधन राहून प्रशासकीय मंजूरी दे त आहे . मंजूर कामे खाली दशणववलेल्या संबंधधत कायाणन्वयीन यंत्रर्ाकडे
सोपववणयात येत आहे .
प्र.मा 
आदे श्

ता ांत्रिर

मांिु ्र णया ांत्येणा या ्रा मा चे्िा ांि

मा न्यता ्ददिा ांर्
ि्रम मा ांर

रम .
१

२

१३

गौशसया उदण ु प्राथशमक शाळा, कासार
बालकंु दा
पुरवठा

ता.

३

ननलंगा

करणयासाठी

येथे

पार्ी

ववंधन

ववहीर

३०/०४/२०१३
१४८

घेर्े, ववद्यत
ु पंप बसववर्े व पार्ी
पुरवठा कायाणन्वीत करर्े.

रा या ान्ियीि्

प्र.मा .

पर क्षण्

यांिणा 

क्रम

र णा या ्यांिणेच्े

(रू.ला खा त)

िा ांि

४

५्

६्

का.अ., लपा/पापु

१.००

ववभाग जज.प.,

कासार बालकंु दा ता.
ननलंगा जज. लातूर

लातूर

एरूण

ग्रा. पं. कायाणलय

१.००्

या ्आदे शा न््
िये् एरूण् क््रम्ु.्१.००्लक्ष्(रू.्एर्लक्ष्फक्त)् क््रमे््
या ्एर्(१)्रा मा स्प्रशा सरीय्मांिू ी्

दे णय
् ा ांत्येत्आहे .्
अटी्ि्शती्

१) या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्त्याही योजनेतुन घेणयांत आलेले नाही. याबाबतची
खात्री करून सदर कामाची

द्ववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबंधधत कायाणन्वयीन

२) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अधधका-याने

प्रचलीत मापदं डानस
ण ा काटे कोरपर्े करर्े
ु ार ववहीत मान्यतेच्या अटी व शतीची पत
ु त

बंधन कारक राहील.

३) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप,
लोकलेखा सशमती, ववधीमंडळ कामकाज, खचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेखे इत्यादी बाबीसाठी संबंधधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.
४) शासनाकडून योजनेंतगणत घ्यावयाच्या कामास ननयोजन ववभाग/सावणजननक बांधकाम ववभाग/ग्राम ववकास ववभाग
यांनी ववहीत केलेले ननकष पाळावयाचे असन
ू , शासनाच्या मापदं डानस
ु ार खचण करावयाचे असन
ू , रस्त्याच्या

कामामध्ये रस्त्याची मजबुती करणयास या आदे शान्वये प्रशासकीय मंजूरी ददली असल्यास महाराष्ट्र ननयोजन
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ववभाग, शासन ननर्णय क्र. स्थाववका-१०९७/प्र.क्र.३१२/का-१४४५ ददनांक ०१ जून, १९९८ अन्वये पूतणता कुननच कामे
हाती घ्यावी.

५) शासनाचे मागणदशणक तत्वानुसार सदरची कामे पूर्ण होताच कामाच्या दशणननभागावर आमदारांच्या स्थाननक ववकास
कायणक्रमांतगणत सन २०१३-१४ मध्ये घेणयात आलेले काम व खचाणची रक्कम इत्यादी मादहतीचा फलक लावावा.

६) या कामाचे ननरीक्षर् व तपासर्ी जजल्हाधधकारी यांनी ननयूक्त केलेल्या अधधका-यांकडून अथवा महाराष्ट्र शासन
ननयोजन ववभागाच्या अधधका-यांकडून होवू शकेल.

७) सदरील ननधी संबंधधत यंत्रर्ेने दद. ३१/०3/२०१४ पयंत १००% टक्के खचण करावा.
८) ववतरीत केलेले अनुदान व्यपगत होर्ार नाही तसेच, अखचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९) ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे त्याच कामावर

ननधी खचण करावा अन्य कामावर खचण

केल्यास

जबाबदारी आपर्ावर राहील.
१०) या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झाल्यावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्त्ण वाचा दाखला व उपयोधगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर करावे.

११) खचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा ५ तारखेपयंत जजल्हा ननयोजन सशमती कायाणलयाकडे पाठवावेत. तसेच
महालेखापाल २

नागपूर यांचक
े डील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

१२) या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी खालील लेखा शशषाणखाली खची टाकावा. तसेच झालेला खचण याच लेखा
शशषाणखाली महालेखापालाकडे नोंदववणयांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ १०)
प्रधान लेखाशशषण-४५१५ इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांडवली खचण
१०२ सामुदहक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (१)

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(००) (०१) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक ४५१५००१२)
प्रनत:-

कायणकारी अशभयंता, लपा/पापु ववभाग, जज.प., लातूर यांना पुढील आवश्यक कायणवाहीस्तव.

स्वाक्षरीत/््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी, ला तू
प्रनत:- ्मा दहतीस्ति.
१.

मा.आ.श्री. मा.आ.श्री. बसवराज माधवराव पाटील, ववधानसभा सदस्य, औसा मतदार संघ संपकण कायाणलय, मेन रोड
औसा ता.औसा यांना मादहतीस्तव

२.

सववनय सादर

ननवड नस्ती.
स्वाक्षरीत/््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््जिलहा धिकारा  ी, ला तू

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
संकेतस्थळ www. Latur.nic.in

E-mail ID laturcollector@ gmail.com Dpolatur24 @ gmail.com

जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िा चा ाः-

१.

महाराष्ट्र शासन,ननयोजन ववभाग,मंत्रालय मुंबई यांचा शासन ननर्णय क्र. ववका २००७/प्र.क्र.१७० /का १४८२
ददनांक १३ सप्टें बर २०११.

२.

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील वव.स.स. औसा

मतदारसंघ यांचे ददनांक २५/०६/२०१३ रोजीचे शशफारस

पत्र.
३.

कायणकारी अशभयंता, लपा/पापु ववभाग, जज.प., लातूर यांचे पत्र जा.क्र./जजपला लपावव/कायाण-१२/सी आर-४६/१३
ददनांक ०५/०८/२०१३.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र.२०१३-१४/ननयो/आस्थाववका/प्र.मा./कायाण.-४/१३२१

ददनांकाः २१/०८/२०१३.

//प्रशा सरीय्मांिु ी्आदे श//
उपरोक्त नमूद केलेल्या शासन ननर्णयाद्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारानूसार मी जजल्हाधधकारी, लातूर या

आदे शान्वये आमदा  ् स््ाा निर् विरा स् रा यारम म् अांतगात् सि् २०१३-१४ या ववत्तीय वषाणत मा .आ.श्री.बसि ा ि् मा ाि ा ि्
पा टील्वि.स.स.,््औसा ््मतदा  सांघ् यांनी

उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शशफारस पत्रान्वये मंजरू स्तव प्रस्तावीत केलेल्या

व संदभण क्र. ३ अन्वये या कायाणलयास प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार खालील एर्(१)्कामास सवणसाधारर् योजनेंतगणत पुढील

अटी व शतीला अधधन राहून प्रशासकीय मंजूरी दे त आहे . मंजूर कामे खाली दशणववलेल्या संबंधधत कायाणन्वयीन यंत्रर्ाकडे
सोपववणयात येत आहे .
प्र.मा 
आदे श्

मांिु ्र णया ांत्येणा या ्रा मा चे्िा ांि

ता ांत्रिर
मा न्यता ्ददिा ांर्
ि्रम मा ांर

रम .

रा या ान्ियीि्

प्र.मा .

पर क्षण्

यांिणा 

क्रम

र णा या ्यांिणेच्े

(रू.ला खा त)

िा ांि

५्

६्

१

२

३

४

१४

मौजे तळर्ी ता. औसा जज. लातरू येथील

१७/०७/२०१३

का.अ., लपा/पापु

ववंधन ववहीरीवर ववद्युत पंप बसववर्े व
पार्ी पुरवठा कायाणन्वीत करर्े.

६

ववभाग जज.प., लातूर

एरूण

१.१०

ग्रा. पं. कायाणलय

तळर्ी ता. औसा जज.
लातूर

१.१०

या ् आदे शा न््
िये् एरूण् क््रम् ु.् १.१०् लक्ष् (रू.् एर् लक्ष् दहा ् हिा  ् फक्त)् क््रमे््
या ् एर् (१)् रा मा स्

प्रशा सरीय्मांिू ी्दे ण्या ांत्येत्आहे .्
अटी्ि्शती्

१) या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्त्याही योजनेतुन घेणयांत आलेले नाही. याबाबतची
खात्री करून सदर कामाची

द्ववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबंधधत कायाणन्वयीन

२) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अधधका-याने

प्रचलीत मापदं डानुसार ववहीत मान्यतेच्या अटी व शतीची पुतत
ण ा काटे कोरपर्े करर्े

बंधन कारक राहील.

३) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप,
लोकलेखा सशमती, ववधीमंडळ कामकाज, खचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेखे इत्यादी बाबीसाठी संबंधधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.
४) शासनाकडून योजनेंतगणत घ्यावयाच्या कामास ननयोजन ववभाग/सावणजननक बांधकाम ववभाग/ग्राम ववकास ववभाग
यांनी ववहीत केलेले ननकष पाळावयाचे असून, शासनाच्या मापदं डानुसार खचण करावयाचे असून, रस्त्याच्या

कामामध्ये रस्त्याची मजबुती करणयास या आदे शान्वये प्रशासकीय मंजूरी ददली असल्यास महाराष्ट्र ननयोजन
ववभाग, शासन ननर्णय क्र. स्थाववका-१०९७/प्र.क्र.३१२/का-१४४५ ददनांक ०१ जून, १९९८ अन्वये पूतणता कुननच कामे
हाती घ्यावी.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५) शासनाचे मागणदशणक तत्वानुसार सदरची कामे पूर्ण होताच कामाच्या दशणननभागावर आमदारांच्या स्थाननक ववकास
कायणक्रमांतगणत सन २०१३-१४ मध्ये घेणयात आलेले काम व खचाणची रक्कम इत्यादी मादहतीचा फलक लावावा.

६) या कामाचे ननरीक्षर् व तपासर्ी जजल्हाधधकारी यांनी ननयूक्त केलेल्या अधधका-यांकडून अथवा महाराष्ट्र शासन
ननयोजन ववभागाच्या अधधका-यांकडून होवू शकेल.

७) सदरील ननधी संबंधधत यंत्रर्ेने दद. ३१/०3/२०१४ पयंत १००% टक्के खचण करावा.
८) ववतरीत केलेले अनुदान व्यपगत होर्ार नाही तसेच, अखचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९) ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे त्याच कामावर

ननधी खचण करावा अन्य कामावर खचण

केल्यास

जबाबदारी आपर्ावर राहील.
१०) या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झाल्यावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्त्ण वाचा दाखला व उपयोधगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर करावे.

११) खचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा ५ तारखेपयंत जजल्हा ननयोजन सशमती कायाणलयाकडे पाठवावेत. तसेच
महालेखापाल २

नागपरू यांचक
े डील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

१२) या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी खालील लेखा शशषाणखाली खची टाकावा. तसेच झालेला खचण याच लेखा
शशषाणखाली महालेखापालाकडे नोंदववणयांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ १०)
प्रधान लेखाशशषण-४५१५ इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांडवली खचण
१०२ सामुदहक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (१)

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(००) (०१) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक ४५१५००१२)
प्रनत:-

कायणकारी अशभयंता, लपा/पापु ववभाग, जज.प., लातरू यांना पढ
ु ील आवश्यक कायणवाहीस्तव.
स्वाक्षरीत/जिलहा धिकारा  ी, ला तू

प्रनत:- ्मा दहतीस्ति.
१.

मा.आ.श्री. मा.आ.श्री. बसवराज माधवराव पाटील, ववधानसभा सदस्य, औसा मतदार संघ संपकण कायाणलय, मेन रोड
औसा ता.औसा यांना मादहतीस्तव

२.

सववनय सादर.

ननवड नस्ती.
स्वाक्षरीत/जिलहा धिकारा  ी, ला तू

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दरु ध्वनी क्र.02382-245172 फॅक्स क्र.02382-242330
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िा चा ाः-

१.

महाराष्ट्र शासन,ननयोजन ववभाग,मंत्रालय मुंबई यांचा शासन ननर्णय क्र. ववका २००७/प्र.क्र.१७० /का १४८२
ददनांक १३ सप्टें बर २०११.

२.

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील वव.स.स. औसा

मतदारसंघ यांचे ददनांक ०४/०४/२०१३ रोजीचे शशफारस

पत्र.
३.

कायणकारी अशभयंता, लपा/पापु ववभाग, जज.प., लातूर यांचे पत्र जा.क्र./जजपला लपावव/कायाण-०६/सी आर-४६/१३
ददनांक २६/०९/२०१३.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र.२०१३-१४/ननयो/आस्थाववका/प्र.मा./कायाण.-४/१४९७््

ददनांकाः १०/१०/२०१३.

//प्रशा सरीय्मांिु ी्आदे श//
उपरोक्त नमूद केलेल्या शासन ननर्णयाद्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारानूसार मी जजल्हाधधकारी, लातूर या

आदे शान्वये आमदा  ् स््ाा निर् विरा स् रा यारम म् अांतगात् सि् २०१३-१४ या ववत्तीय वषाणत मा .आ.श्री.बसि ा ि् मा ाि ा ि्
पा टील्वि.स.स.,््औसा ््मतदा  सांघ् यांनी

उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शशफारस पत्रान्वये मंजरू स्तव प्रस्तावीत केलेल्या

व संदभण क्र. ३ अन्वये या कायाणलयास प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार खालील एर्(१)्कामास सवणसाधारर् योजनेंतगणत पुढील

अटी व शतीला अधधन राहून प्रशासकीय मंजूरी दे त आहे . मंजूर कामे खाली दशणववलेल्या संबंधधत कायाणन्वयीन यंत्रर्ाकडे
सोपववणयात येत आहे .
प्र.मा 
आदे श्

मांिु ्र णया ांत्येणा या ्रा मा चे्िा ांि

ता ांत्रिर
मा न्यता ्ददिा ांर्
ि्रम मा ांर

रम .

रा या ान्ियीि्

प्र.मा .

पर क्षण्

यांिणा 

क्रम

र णा या ्यांिणेच्े

(रू.ला खा त)

िा ांि

५्

६्

१

२

३

४

१५

एकोजी मद
ु गड ता. ननलंगा येथील मोदहते

२३/०७/२०१३

का.अ., लपा/पापु

वस्तीत ववंधन ववहीर घेर्,े ववद्युत पंप
बसववर्े
करर्े.

व

पार्ी

पुरवठा

कायाणन्वीत

१८९

ववभाग जज.प., लातूर

एरूण

१.५०

ग्रा. पं. कायाणलय

मुदगड (एकोजी) ता.
ननलंगा जज. लातूर

१.५०

या ्आदे शा न््
िये् एरूण् क््रम्ु.्१.५०्लक्ष्(रू.्एर्लक्ष्पन््
िा स््हिा  ्फक्त)् क््रमे््
या ्एर् (१)्रा मा स्

प्रशा सरीय्मांिू ी्दे ण्या ांत्येत्आहे .्
अटी्ि्शती्

१) या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्त्याही योजनेतुन घेणयांत आलेले नाही. याबाबतची
खात्री करून सदर कामाची

द्ववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबंधधत कायाणन्वयीन

२) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अधधका-याने

प्रचलीत मापदं डानुसार ववहीत मान्यतेच्या अटी व शतीची पुतत
ण ा काटे कोरपर्े करर्े

बंधन कारक राहील.

३) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घेणयांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप,
लोकलेखा सशमती, ववधीमंडळ कामकाज, खचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेखे इत्यादी बाबीसाठी संबंधधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.
४) शासनाकडून योजनेंतगणत घ्यावयाच्या कामास ननयोजन ववभाग/सावणजननक बांधकाम ववभाग/ग्राम ववकास ववभाग
यांनी ववहीत केलेले ननकष पाळावयाचे असन
ू , शासनाच्या मापदं डानस
ु ार खचण करावयाचे असन
ू , रस्त्याच्या

कामामध्ये रस्त्याची मजबुती करणयास या आदे शान्वये प्रशासकीय मंजूरी ददली असल्यास महाराष्ट्र ननयोजन
ववभाग, शासन ननर्णय क्र. स्थाववका-१०९७/प्र.क्र.३१२/का-१४४५ ददनांक ०१ जून, १९९८ अन्वये पूतणता कुननच कामे
हाती घ्यावी.
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जिल्हा धिकारा  ी्ला तू ्या ांच्े रा या ालय,
(नियोिि्विभा ग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५) शासनाचे मागणदशणक तत्वानुसार सदरची कामे पूर्ण होताच कामाच्या दशणननभागावर आमदारांच्या स्थाननक ववकास
कायणक्रमांतगणत सन २०१३-१४ मध्ये घेणयात आलेले काम व खचाणची रक्कम इत्यादी मादहतीचा फलक लावावा.

६) या कामाचे ननरीक्षर् व तपासर्ी जजल्हाधधकारी यांनी ननयूक्त केलेल्या अधधका-यांकडून अथवा महाराष्ट्र शासन
ननयोजन ववभागाच्या अधधका-यांकडून होवू शकेल.

७) सदरील ननधी संबंधधत यंत्रर्ेने दद. ३१/०3/२०१४ पयंत १००% टक्के खचण करावा.
८) ववतरीत केलेले अनुदान व्यपगत होर्ार नाही तसेच, अखचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९) ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे त्याच कामावर

ननधी खचण करावा अन्य कामावर खचण

केल्यास

जबाबदारी आपर्ावर राहील.
१०) या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झाल्यावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्त्ण वाचा दाखला व उपयोधगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर करावे.

११) खचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा ५ तारखेपयंत जजल्हा ननयोजन सशमती कायाणलयाकडे पाठवावेत. तसेच
महालेखापाल २

नागपरू यांचक
े डील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

१२) या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी खालील लेखा शशषाणखाली खची टाकावा. तसेच झालेला खचण याच लेखा
शशषाणखाली महालेखापालाकडे नोंदववणयांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ १०)
प्रधान लेखाशशषण-४५१५ इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांडवली खचण
१०२ सामुदहक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (१)

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(००) (०१) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक ४५१५००१२)
प्रनत:रा यारा  ी्अभभयांता ,्लपा /पा प्ु विभा ग,्जि.प.,्ला तू ्या ांिा ्पढ
ु ील्आिश्यर्रा यािा हीस्ति.
्
स्वाक्षरीत/जिलहा धिकारा  ी, ला तू
प्रनत:- ्मा दहतीस्ति.
१.

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील, ववधानसभा सदस्य, औसा मतदार संघ संपकण कायाणलय, मेन रोड औसा ता.

२.

ननवड नस्ती.

औसा यांना मादहतीस्तव

सववनय सादर.

स्वाक्षरीत/जिलहा धिकारा  ी, ला तू
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