
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी 
षवद्यापीठास सन 2022-23  या आर्थिक  विात              
31-सहायक  अनुदान (वतेनेतर) अतंर्गत अनुदान  
षवतरीत करण्याबाबत(अषनवायग)....                                                                                                            

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्गन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभार्, 

मादाम कामा मार्ग,  हुतात्समा राजरु्रु चौक, मंत्रालय षव्तार, मंुबई-400 032. 
शासन षनणगय क्रमाकं : मकृषव-1222/प्र. क्र.119/7-अ,े 

षदनाकं : 03 जून, 2022.  
 

वाचा :- 1)षवत्त षवभार्ाचे पषरपत्रक क्र.अिगसं-2022/प्र.क्र.43/अिग-3, षद.04.04.2022 व  
                षद.05.04.2022 चे अर्गशासकीय पत्र. 

    2)  षनयंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी याचंे पत्र  
                       क्र.सीएफबी/1114/22, षद. 27.05.2022. 
   3) षनयंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी याचंे पत्र  
                       क्र.सीएफबी/1115/22, षद. 27.05.2022. 
प्र्तावना:- 
 सन 2022-23 या आर्थिक विाकषरता, षवत्त षवभार्ाच्या संदभार्ीन क्रमांक 1 चे पषरपत्रक व 
अर्गशासकीय पत्रातील सचूनानुंसार राज्यातील चारही कृषि षवद्यापीठानंा मार्णी क्र. डी-3, '2415 कृषि 
षवियक संशोर्न व षशक्षण' या मुख्य  लेखाशीिाखाली  अषनवायग योजनासंाठी 31-सहायक अनुदान 
(वतेनेतर) या उद्दीष्ट्टाकरीता  21 टक्केच्या मयादेत षनर्ी बीम्स प्रणालीवर षवतरीत करण्यात आलेला आहे. 
त्सयानुसार षनयंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी यानंी उपरोक्त संदभग क्र. 2 व 3 च्या 
पत्रानं्वये परभणी कृषि षवद्यापीठाकषरता अषनवायग योजनासंाठी 31-सहायक अनुदान (वतेनेतर) या 
बाबीकरीता मंजूर अिगसंकल्पीय तरतुदीतून षनर्ी षवतरीत करण्याबाबत षनर्ी षवतरणाचा प्र्ताव सादर 
केलेला आहे. या्तव षनर्ी षवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती. 
शासन षनणगय :- 
 सन 2022-23 आर्थिक विात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी कषरता               
2415-कृषि षवियक संशोर्न व षशक्षण, 01-पीकसंवर्गन (2415 0052), 03-पशुसवरं्गन (2415 0203)  
(अषनवायग)  31-सहायक अनुदान (वतेनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अिगसंकल्पीय तरतुदीच्या 21 टक्के 
प्रमाणात खालीप्रमाणे एकुण रु. 159,12,000/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एकोणसाठ लाख बारा हजार रुपये 
फक्त) एवढे अनुदान षवतरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सषव्तर तपषशल पुढीलप्रमाणे 
दशगषवण्यात आला आहे.                                         
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(रु. लाखात)      

अ. 
क्र.  

अषनवायग योजनेचे नाव लखेाशीिग (अषनवायग)व उद्दीष्ट्ट सन 2022-23 
करीता 

अिगसंकल्पीय 
तरतूद 

सन 2022-23 साठी 
षवभार्ाकडून षवतरीत 

करावयाच ेअनुदान 
 

1 2 3 4 5 
1) मार्णी क्र. डी-3,  

120, इतर सं् िांना सहाय्य,  
(00)(04) वसंतराव नाईक 

मराठवाडा कृषि षवद्यापीठास 
सहायक अनुदान 

 

01 पीकसंवर्गन  (2415 0052) 
31 सहायक अनुदान (वतेनेतर) 

 
750.02 

 
157.50 

2) 03 पशुसंवर्गन  (2415 0203) 
31 सहायक अनुदान (वतेनेतर) 

 
7.75 

 
   1.62 

 एकूण 757.77 159.12 
                                                                                                                                                                                                                            

2.    सदर शासन षनणगयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अषर्न राहून षवतरीत करण्यात 
येत आहे. 

1. षवत्त षवभार्ाच्या षद.04.04.2022 च्या पषरपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनाचंी काटेकोर  
अंमलबजावणी करण्यात यावी.   

2. कृषि षवद्यापीठानंी योजना/योजनेतर आषण बाबषनहाय षवतरीत केलेला षनर्ी संबंर्ीत अषनवायग 
योजनेतील अनुज्ञये बाबींसाठीच खचग करावा.   

3. षवतरीत केलेला षनर्ी कोणत्सयाही कारणा्तव अखर्थचत / षशल्लक राहीला / राहणार असेल तर 
सदर अखर्थचत / षशल्लक षनर्ी शासनाचे मान्यतेषशवाय इतर र्टासंाठी / योजनासंाठी / बाबींसाठी 
पर्पर वर्ग करु नये ककवा खचग करु नये.  

4. ज्या योजनातंर्गत/योजनेतर योजनाचंा कालावर्ी संपलेला आहे, अशा योजना संबंषर्त 
कालावर्ीनंतर शासनाची मान्यता षमळाल्याषशवाय योजनातंर्गत खचाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 

5. महाराष्ट्र कृषि षशक्षण व संशोर्न पषरिदेने, कृषि षवद्यापीठानंा मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे ककवा कसे, तसेच षवहीत आदेश / कायगपध्दतीनुसार खचग 
करण्यात येत आहे ककवा कसे, याबाबत प्रत्सयेक आर्थिक विाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास 
संबंषर्त आर्थिक विग समाप्त झाल्यापासून तीन मषहन्याचं्या कालावर्ीत सादर करावा. तसेच, 
मार्ील आर्थिक विाचा अखर्थचत षनर्ी षकती आहे हे तात्सकाळ शासनास कळवाव.े 
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6. कृषि षवद्यापीठानंा त्सयाचंे महसूली उत्सपन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता षदलेली आहे. याबाबत 
षवद्यापीठाने षवहीत आदेश आषण कायगपध्दतीनुसार उषचत कायगवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्सपन्न वाढषवण्याच्या योजना राबषवण्याबाबत कायगवाही करावी. 

7. षवद्यापीठानंा मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि षवद्यापीठ अषर्षनयम 1983, 
महाराष्ट्र कृषि षवद्यापीठ पषरषनयम 1990, आषण महाराष्ट्र कृषि षवद्यापीठ लेखा संषहता 1991 
मर्ील तरतूदीप्रमाणे आषण प्रचषलत शासन आदेश व षवषहत कायगपध्दतीनुसार सक्षम अषर्का-
याचंी प्रशासकीय व षवत्तीय मान्यता घेतल्यानंतर षवहीत मयादेत खचग करण्यात याव.े केवळ 
अिगसंकल्पीय तरतूद आहे ककवा अनुदान षवतरीत केले आहे म्हणनू खचग करु नये. 

षवद्यापीठाच्या षनयंत्रक आषण इतर संबंषर्त सक्षम प्राषर्का-यानंी उपरोक्त अटी व शतींचे 
काटेकोरपणे अनुपालन कराव.े 
3. या षप्रत्सयिगचा खचग सन 2022-23 च्या अदंाजपत्रकात नमूद केलले्या लेखाशीिाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून माषसक षनर्ी षववरणपत्राच्या मयादेत भार्वावा व त्सयाच लेखाषशिाखाली खची 
टाकण्यात यावा.  
4. उपषवभार्ीय कृषि अषर्कारी, परभणी, या आहरण व संषवतरण अषर्कारी यानंी संबंषर्त 
उपशीिांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन षनणगय क्रमाकं कृषि व सहकार षवभार् क्रमाकं अेजीयु-
1072/18471/व्ही, षदनांक 27 सप्टेंबर 1972 आषण शासन षनणगय क्रमाकं कृषिषव- 2003/सीआर-
35/20-अे, षदनाकं 25/4/2003 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि षवद्यापीठांच े संबंषर्त षनयंत्रक यानंा अदा 
करण्याबाबत आवश्यक कायगवाही करावी.  
5. हे आदेश महाराष्ट्र अिगसंकल्प षनयम पुस््तका (भार्-1) 1977 मर्ील पषरच्छेद 142 व 144 अन्वये 
प्रशासकीय षवभार्ानंा प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच षवत्त षवभार्ाच्या षद.04.04.2022 च्या 
पषरपत्रकान्वये व षद.05.04.222 च्या अर्गशासकीय पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार षनर्गषमत 
करण्यात येत आहेत.  
6. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्र् 
करुन देण्यात आला असून त्सयाचा संर्णक साकेंताकं क्रमाकं 202206031747057201  असा आहे. हा 
आदेश षडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
                                                                                                        (षमताली चौर्री) 
                                                                                       कायासन अषर्कारी, महाराष्ट्र शासन.  

प्रषत, 

1. सद्य सषचव तिा महासंचालक / सल्लार्ार (षवत्त), महाराष्ट्र कृषि षशक्षण व संशोर्न पषरिद, पुणे, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. कुलरु्रु / कुलसषचव / षनयंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी, 
3. उपषवभार्ीय कृषि अषर्कारी, परभणी,  
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई / नार्पूर, 
5. षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी, परभणी / उपकोिार्ार अषर्कारी, परभणी, 
6. अषर्दान व लेखा अषर्कारी, मंुबई / षनवासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मंुबई, 
7. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकण भवन, नवी मंुबई, 
8. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (वषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकण भवन, नवी मंुबई,  
9. कक्ष अषर्कारी, षवत्त षवभार् (व्यय-1 / अिगसंकल्प - 13), मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
10. अवर सषचव/कक्ष अषर्कारी, कायासन 6अे /अे, कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
11. कायासन 7-अे (षनवडन्ती), कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
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