जिल्हालधिकारल ीहललतू हयलांचहे रलयलालय,
(नियोििहविभलग)
----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------िलचलाः-

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. ववक्रम काळे , वव.प.स. यांचे पत्र जा.क्र. वववका/एमएलसी/लातूर/२०८४/२०१२-१३ ददनांक १० जून,
२०१३ रोजीचे शशफारस पत्र.

३.

कायणकारी अशभयंता, ल.पा./ग्रापाप/ू ववभाग जज.प.,लातरू यांचे पत्र जाक्र./जजपला/यांउपवव/आवेधन/कायाण-२/
१४५६/२०१३ ददनांक २१/०८/२०१३.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------जा.क्र.२०१३-१४/ननयो/आस्थाववका/कायाण.४ /प्र.मा./ १५०१हह

ददनांकःह०१/१०/२०१३

//प्रशलसरीयहमांिु ीहआदे श//
उपरोक्त नमद
ू केलेलया शासन ननर्णयावावारे प्रदान केलेलया अकधकारानस
ू ार मी जजलहाकधकारी, लातरू या

आदे शान्वये आमदल ह स्हालनिरह विरलसह रलयारम मह तांतगातह सिह २०१३-१४ या ववततीय वषाणत मल.आ.श्री.ह विरम मह रलळे ,ह
वि.प.स.

यांनी

उपरोक्त संदभण क्र. २ च्या शशफारस पत्रान्वये मंजूरस्तव प्रस्तावीत केलेलया व संदभण क्र. ३ अन्वये या

कायाणलयास प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार ाालील एरह(०१)हरलमहसिासलाल णहयोििेंतगातहपुढील अटी व शतीला अकधन राहून
प्रशासकीय मंजरू ी दे त आहे . मंजरू कामे ााली दशणववलेलया संबंकधत कायाणन्वयीन यंत्रर्ाकेे सोपवव्यात येत आहे .
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३

वववायाथयाांासाव व
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जज.प.,लातूर
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एरूण

०.३१७००

यलहआदे शलन्ह
ियेह एरूणह क्हरमहु.ह०.३१७०० लक्षह(रू.हएरतीसहािल हसलतशेह फक्त)ह क्हरमे्ह
यलहएरह(०१)हरलमलसह

प्रशलसरीयहमांिू ीहदे णहयलांतहयेतहआाे .ह
तटीहिहशतीह

१) या प्रशासकीय मान्यतेतील समाववष्ट्ट असलेले काम अन्य कोर्तयाही योजनेतन
ु घे्यांत आलेले नाही. याबाबतची
ाात्री करून सदर कामाची

वाववरूक्ती

होर्ार नाही याची दक्षता संबंकधत कायाणन्वयीन

२) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घे्यांत येर्ाया

यंत्रर्ेनी घ्यावी.

कामांना तांत्रत्रक मान्यता दे र्ाया सक्षम अकधका-याने

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

बंधन कारक राहील.

३) आमदार स्थाननक ववकास कायणक्रमांतगणत घे्यांत येर्ाया कामाच्या अमलबजावर्तील गैरवयवहार, लेाा आक्षेप,
लोकलेाा सशमती, ववधीमंेळ कामकाज, ाचाणचा ताळमेळ, ववननयोजन लेाे इतयादी बाबीसाव संबंकधत कायाणन्वयीन
यंत्रर्ा जबाबदार राहील.
४) शासनाकेून योजनेंतगणत घ्यावयाच्या कामास ननयोजन ववभाग/सावणजननक बांधकाम ववभाग/ग्राम ववकास ववभाग
यांनी ववहीत केलेले ननकष पाळावयाचे असन
ू , शासनाच्या मापदं ेानस
ु ार ाचण करावयाचे असन
ू , रस्तयाच्या
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जिल्हालधिकारल ीहललतू हयलांचहे रलयलालय,
(नियोििहविभलग)
----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------कामामध्ये रस्तयाची मजबुती कर्यास या आदे शान्वये प्रशासकीय मंजूरी ददली असलयास महाराष्ट्र ननयोजन
ववभाग, शासन ननर्णय क्र. स्थाववका-१०९७/प्र.क्र.३१२/का-१४४५ ददनांक ०१ जून, १९९८ अन्वये पूतणता कुननच कामे
हाती घ्यावी.

५) शासनाचे मागणदशणक ततवानुसार सदरची कामे पूर्ण होताच कामाच्या दशणननभागावर आमदारांच्या स्थाननक ववकास
कायणक्रमांतगणत सन २०१३-१४ मध्ये घे्यात आलेले काम व ाचाणची रक्कम इतयादी मादहतीचा फलक लावावा.

६) या कामाचे ननरीक्षर् व तपासर्ी जजलहाकधकारी यांनी ननयूक्त केलेलया अकधका-यांकेून अथवा महाराष्ट्र शासन
ननयोजन ववभागाच्या अकधका-यांकेून होवू शकेल.

७) सदरील ननधी संबंकधत यंत्रर्ेने दद. ३१/०3/२०१४ पयांात १००% टक्के ाचण करावा.
८) ववतरीत केलेले अनुदान वयपगत होर्ार नाही तसेच, अाचीत राहर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९) ज्या कामाकररता ननधी ववतरीत केलेला आहे तयाच कामावर

ननधी ाचण करावा अन्य कामावर ाचण

केलयास

जबाबदारी आपर्ावर राहील.
१०) या योजनेअंतगणत काम पुर्ण झालयावर ववहीत नमुन्यांत कामाच्या पुर्तण वाचा दााला व उपयोकगता प्रमार्पत्र
कामाच्या फोटोसह या कायाणलयास सादर करावे.

११) ाचाणचा माशसक प्रगती अहवाल दरमहा ५ ताराेपयांात जजलहा ननयोजन सशमती कायाणलयाकेे पाववावेत. तसेच
महालेाापाल २

नागपरू यांचक
े ेील ताळमेळाचे त्रैमाशसक अहवाल ववहीत कालावधीत सादर करावेत.

१२) या आदे शान्वये ववतरीत केलेला ननधी ाालील लेाा शशषाणााली ाची टाकावा. तसेच झालेला ाचण याच लेाा
शशषाणााली महालेाापालाकेे नोंदवव्यांत येईल याची दक्षता घ्यावी.

ननयोजन ववभाग (मागर्ी क्र.ओ १०)
प्रधान लेााशशषण-४५१५ इतर ग्राम ववकास कायणक्रमावरील भांेवली ाचण
१०२ सामुदहक ववकास,पंचवावषणक योजनांतगणत योजना राज्य योजनांतगणत योजना (१)

बहुउद्देशशय कायणक्रम,(००) (०१) आमदारांचा स्थाननक ववकास कायणक्रम (संकेतांक ४५१५००१२)
प्रनत:रलयारल ीहतभभयांतल,हल.पल./ग्रलपलपू/विभलगहजि.प.,हललतू हयलांिलहपुढीलहआिश्यरहरलयािलाीस्ति.
स्वाक्षरीत/जिल्ालधिकारल ी, ललतू हह
प्रनत:- हमलदातीस्ति.ह
१

मा.आ.श्री.ववक्रम काळे , वव.प.स., “भाऊ ननवास”,
मादहतीस्तव सादर.

२.

महाराष्ट्र हिंशसंग सोसायटी, बाशी रोे, लातरू जज. लातरू यांना

ननवे नस्ती.
स्वाक्षरीत/जिल्ालधिकारल ी, ललतू हह
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