
कृषि षिद्यापीठे ि त्ाांच््ाशी सांलग्न अनुदाषनत 
सांस्थामधील कममचा-्ाांकडून जमा केलले््ा 
पषिभाषित अांशदान षनिृत्तीितेन ्ोजनेचा 
पितािा ्ासाठी सन 2022-23 ्ा आर्थथक 
ििात अनुदान षितिीत किण््ाबाबत.....  

 

महािाष्ट्र शासन 

कृषि, पशुसांिधमन, दुग्धव््िसा् षिकास ि मतस््व््िसा् षिभाग 
शासन षनर्म् क्रमाांक : कृषिषि-3722/प्र.क्र.133/7-अ,े 

मादाम कामा मागम, हुतातमा िाजगुरु चौक, मांत्राल् षिस्ताि, मुांबई-400 032. 
षदनाांक : 18 जुल,ै 2022.  

 

िाचा :-1)  शासन षनर्म् क्रमाांक, कृषि ि पदुम षिभाग, कृषिआ-1108/प्र.क्र.100/6-अे, 
                       षदनाांक 27/02/2009, 

2)  शासन षनर्म् क्रमाांक, कृषि ि पदुम षिभाग, कृषिआ-1110/प्र.क्र.100/6-अे, 
षदनाांक 05/03/2011,             

3)   शासन षनर्म् क्रमाांक, कृषि ि पदुम षिभाग,  सांषकर्म-1514/प्र.क्र.117/6-अे, 
षदनाांक 30/11/2015, 

4)  षित्त षिभागाचे पषिपत्रक क्र.अथमसां-2022/प्र.क्र.43/अथम-3, षद.04.04.2022 ि  
षद.05.04.2022 चे अधमशासकी् पत्र, 

5)  षन्ांत्रक, महातमा फुले कृषि षिद्यापीठ, िाहुिी ्ाांचे पत्र जा.क्र.मफुकृषि/लेखा-
4/नपअांषनि/ेपुििर्ी मागर्ी/154/2022, षदनाांक 24/05/2022, 

6)  षन्ांत्रक, डॉ.बाळासाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ, दापोली ्ाांचे पत्र 
जा.क्र.डॉ.बासाकोकृषि/लेखा-3/नपअांषन्ो/104/2022, षदनाांक07/06/ 2022, 

7) षन्ांत्रक, डॉ.पांजाबिाि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला ्ाांचे पत्र   
जा.क्र.अप्रषि/अांसेषन्ो/20/2022, षदनाांक 08/04/2022, 

8) षन्ांत्रक, िसांतिाि नाईक मिाठिाडा कृषि षिद्यापीठ, पिभर्ी ्ाांचे पत्र 
     जा.क्र.सीएफबी/डीसीपीएस/919/2022, षदनाांक 04/05/2022. 

 
 

प्रस्तािना :-  
 कृषि षिद्यापीठे ि त्ाांच््ाशी सांलग्न अनुदाषनत सांस्थाांमधील कममचा-्ाांकडून जमा केलेल््ा 
पषिभाषित अांशदान षनिृत्तीितेन ्ोजनेचा पितािा षमळण््ासाठी सांदभम क्रमाांक 5 ते 8 अन्ि्े मागर्ी 
केल््ानुसाि षनधी षितिीत किण््ाची बाब शासनाच््ा षिचािाधीन होती. त्ास अनुसरुन खालीलप्रमारे् 
मान््ता देण््ात ्ेत आहे. 
 

शासन षनर्म् :- 
 िाज््ातील कृषि षिद्यापीठे ि त्ाांच््ाशी सांलग्न अनुदाषनत सांस्थामधील कममचा-्ाांकडून जमा 
केलेल््ा पषिभाषित अांशदान षनिृत्तीितेन ्ोजनेचा पितािा ्ासाठी लेखाशीिम 8342 0141 अांतगमत, सन 
2022-23 किीता एकुर् अथमसांकल्पीत तितदु रु.4,14,29,000/- पैकी रु.4,08,07,000/- (अक्षिी रुप्े 
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चाि कोटी, आठ लाख, सात हजाि फक्त) इतके अनुदान सोबत जोडलेल््ा  षिििर्पत्र “अ” प्रमारे् 
षितिीत किण््ास शासन मांजुिी देत आहे.  
 

2. अटी ि शती:- 
1) सांदभम क्रमाांक 1 ते 4 ्ेथील शासन षनर्म्ातील अटी ि शतींची पुतमता किण््ात ्ािी. 
2) षिद्यापीठास मांजूि किण््ात आलेले अनुदान महािाष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषधषन्म 1983, 

महािाष्ट्र कृषि षिद्यापीठ पषिषन्म 1990, आषर् महािाष्ट्र कृषि षिद्यापीठ लेखा सांषहता 1991 
मधील तितूदीप्रमारे् आषर् प्रचषलत शासन आदेश ि षिषहत का्मपध्दतीनुसाि सक्षम अषधका-
्ाांची प्रशासकी् ि षित्ती् मान््ता घेतल््ानांति षिहीत म्ादेत खचम किण््ात ्ाि.े केिळ 
अथमसांकल्पी् तितूद आहे ककिा अनुदान षितिीत केले आहे म्हर्नू खचम करु न्े.  

3) सदि अनुदान कोर्त्ाही पषिस्स्थतीत स्िी् प्रपांजी लेख््ात / PLA बँक खात्ात ठेिता ्ेर्ाि 
नाही.   

4) सदि अनुदान सन 2022-23 ्ा आर्थथक ििातच खचासाठी सक्षम स्तिािि मान््ता घेऊनच 
खचम किण््ात ्ाि.े  

5) अथमसांकल्पीत अांदाजाव्दािे उपलब्ध करुन देण््ात ्ेत असलेल््ा षनधीचे उप्ोषगता प्रमार्पत्र 
शासनास सादि किाि.े 

6) उपलेखाषशिमषनहा्, गटषनहा्, ्ोजनाषनहा् ि बाबषनहा् षितिीत केलेला षनधी कोर्त्ाही 
कािर्ास्ति अखर्थचत / षशल्लक िाहीला / िाहर्ाि असेल ति सदि अखर्थचत / षशल्लक षनधी 
शासनाचे मान््तेषशिा् इति गटाांसाठी / ्ोजनाांसाठी / बाबींसाठी पिस्पि िगम करु न्े ककिा 
खचम करु न्े. 

7) षनधी खचम किताना महािाष्ट्र अथमसांकल्प षन्म पुस्स्तका ि षित्ती् अषधकाि षन्म पुस्स्तकेमध््े 
उल्लेख केलेल््ा तसचे षन्ोजन ि षित्त षिभागाने षनगमषमत केलेल््ा मागमदशमक सचूना ि 
प्रचषलत अटी ि शतींचे ि िळेोिळेी षदलेल््ा सूचनाांचे काटेकोिपरे् पालन किािे. 

 

3.  षिद्यापीठाचे षन्ांत्रक आषर् इति सांबांषधत सक्षम प्राषधकािी ्ाांनी उपिोक्त अटी ि शतींच े
काटेकोिपरे् अनुपालन किाि.े   
4. ्ा सोबतच््ा षिििर्पत्रातील स्तांभ क्र. - 3 मधील आहिर् ि सांषितिर् अषधकािी ्ाांनी 
ििीलप्रमारे् षितिीत केलेले अनुदान शासन षनर्म् क्रमाांक कृषि ि सहकाि षिभाग क्रमाांक अेजी्ु-1072/ 
18471/व्ही, षदनाांक 27 सप्टेंबि 1972 आषर् शासन षनर्म् क्रमाांक कृषिषि- 2003/सीआि-35/ 20-अे, 
षदनाांक 25/4/2003 मध््े नमूद केल््ाप्रमारे् सांबांषधत कृषि षिद्यापीठाचे षन्ांत्रक ्ाांना अदा किण््ाबाबत 
आिश््क का्मिाही किािी.  
5. ्ा षप्रत्थमचा खचम सन 2022-2023 च््ा अांदाजपत्रकात खालील लेखाशीिाखाली मांजूि केलेल््ा 
तितूदीतून भागिािा ि त्ाच लेखाषशिाखाली खची टाकण््ात ्ािा.  
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8342 - इति ठेिी  
00-  
117-       शासकी् कममचा-्ाांसाठी पषिभाषित अांशदान षनिृत्तीितेन ्ोजना  
 (00) (06) कृषि षिद्यापीठे ि त्ाांच््ाशी सांलग्न अनुदाषनत सांस्थामधील  कममचा-्ाांकडून  
               जमा केलेल््ा  पषिभाषित अांशदान षनिृत्तीितेन ्ोजनेच््ा अांशदानाचा पितािा. 
               (8342 0141) 
 

6. सदि शासन षनर्म् षित्ती् अषधकाि षन्म पुस्स्तका 1978 (भाग-1) मधील पषिच्छेद 142 के अन्ि् े
प्रशासकी् षिभागाांना प्रदान केलले््ा अषधकािानुसाि ि षित्त षिभागाचा अनौपचाषिक सांदभम क्रमाांक 
210/2022/व्््-1 षद.27/06/2022 अन्ि्े प्राप्त झालेल््ा मान््तेस अनुसरुन षनगमषमत किण््ात ्ेत 
आहे. 
7. सदि शासन षनर्म् महािाष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा िबेसाईटिि उपलब्ध 
करुन देण््ात आला असनू त्ाचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 202207181814305901 असा आहे. सदि 
शासन षनर्म् षडजीटल स्िाक्षिीने साक्षाांषकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 

 महािाष्ट्राचे िाज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसाि ि नािाने, 
 
 
                                                                                                     ( षमताली चौधिी ) 
                                                                                           का्ासन अषधकािी, महािाष्ट्र शासन.  

       प्रषत, 
1. महासांचालक / सल्लागाि (षित्त), महािाष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोधन पषििद, पुरे्, 
2. सांचालक (कृषि प्रषक्र्ा ि षन्ोजन), कृषि आ्ुक्ताल्, पुरे्-1, 
3. कुलसषचि / षन्ांत्रक/ सांचालक (षशक्षर्), महातमा फुले कृषि षिद्यापीठ, िाहुिी, 
4. कुलसषचि /षन्ांत्रक/ सांचालक (षशक्षर्), डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ, 

दापोली,  
5. कुलसषचि / षन्ांत्रक/ सांचालक (षशक्षर्), िसांतिाि नाईक मिाठिाडा कृषि षिद्यापीठ, पिभर्ी, 
6. कुलसषचि / षन्ांत्रक/ सांचालक (षशक्षर्), डॉ. पांजाबिाि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला,  
7. उपषिभागी् कृषि अषधकािी, अहमदनगि/ दापोली/ अकोला/ पिभर्ी,  
8. सहा्क सांचालक (लेखा-१), कृषि आ्ुक्ताल्, पुरे्, 
9. महालेखापाल, महािाष्ट्र 1 / 2 (लेखापषिक्षा / लेखा ि अनुज्ञे् ता), मुांबई / नागपूि, 
10. षजल्हा कोिागाि अषधकािी, अहमदनगि, 
11. उपकोिागाि अषधकािी, िाहूिी, षजल्हा - अहमदनगि, 
12. षजल्हा कोिागाि अषधकािी, ितनाषगिी, 
13. उपकोिागाि अषधकािी, दापोली, षजल्हा - ितनाषगिी,  
14. षजल्हा कोिागाि अषधकािी, अकोला, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15. उपकोिागाि अषधकािी, अकोला, षजल्हा - अकोला,   
16. षजल्हा कोिागाि अषधकािी, पिभर्ी, 
17. उपकोिागाि अषधकािी, पिभर्ी, षजल्हा - पिभर्ी,  
18. अषधदान ि लेखाषधकािी, मुांबई, 
19. षनिासी लेखापषिक्षा अषधकािी, मुांबई, 
20. मुख्् लेखा पषिक्षक, स्थाषनक षनधी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 
21. उप मुख्् लेखा पषिक्षक (िषिष्ट्ठ) स्थाषनक षनधी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 
22. षित्त षिभाग (व्््-1 / अथमसांकल्प - 13), मांत्राल्, मुांबई - 400 032, 
23. कक्ष अषधकािी, का्ासन 2अे /6अे , कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्राल्, मुांबई - 400 032, 
24. का्ासन 7-अे (षनिडनस्ती), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्राल्, मुांबई - 400 032. 
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षिििर्पत्र-अ 

      शासन षनर्म्, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक : कृषिषि-3722/प्र. क्र.133 /7-अ,े षदनाांक 18/07/2022 सोबतचे 
षिििर्पत्र-अ.                                                                                                                                                                                          

             (रुप्े) 

अ. 
क्र. 

लखेाशीिम उद्दष्ट्टे ि बाब 
आहिर् ि सांषितिर् 

अषधकािी 

सन 2022-23 
किीता 

अथमसांकल्पी् 
तितूद 

्ापुिी 
षितिीत 
केललेे 
अनुदान 

षितिीत 
किाि्ाच े
अनुदान 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1) 8342 - इति ठेिी  
00 -  
117 -  शासकी् कममचा-्ाां    
साठी पषिभाषित अांशदान 
षनिृत्तीितेन ्ोजना  
(00) (06) कृषि षिद्यापीठे ि 
त्ाांच््ाशी सांलग्न अनुदाषनत 
सांस्था मधील   कममचा-
्ाांकडून  जमा केलेल््ा  
पषिभाषित अांशदान 
षनिृत्तीितेन  ्ोजनेच््ा 
अांशदानाचा पितािा.  
(8342 0141) 

उपषिभागी् कृषि 
अषधकािी,  

अहमदनगि 

48,19,000 0 48,19,000 

उपषिभागी्  
कृषि अषधकािी, दापोली 

106,49,000 0 100,27,000 

उपषिभागी्  
कृषि अषधकािी, अकोला 

64,61,000 0 64,61,000 

उपषिभागी्  
कृषि अषधकािी, पिभर्ी 

195,00,000 0 195,00,000 

एकूर् 414,29,000 0 408,07,000 

                                                                                         (अक्षिी रुप्े चाि कोटी, आठ लाख, सात हजाि फक्त) 

 
 
 
 

  
 
 

( षमताली चौधिी ) 
का्ासन अषधकािी, महािाष्ट्र शासन. 
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