महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री याांना
आषििासी उप योजनेंतर्गत सन 2018-2019
या आर्थिक ििात मांजूर केलेले (कायगक्रमाांतर्गत)
अनुिान षितरीत करण्याबाबत. (2401 8291)
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसांिर्गन, िु ग्र्व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिभार्
शासन षनर्गय क्रमाांक : कृषिषि-3718/प्र. क्र. 90/7-अे,
मािाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मांत्रालय षि्तार, मुांबई-400 032.
षिनाांक : 08 ऑक्टोबर, 2018.
िाचा :- 1) शासन षनर्गय, कृषि ि पिु म षिभार्, क्रमाांक : मफुकृषि-2009/341/प्र. क्र. 138/7-अे,
षि. 19 /6/2013,
2) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार् क्रमाांक: अिगसां 2018/प्र.क्र. 69/अिग-3, षिनाांक 02/04/2018,
3) षनयांत्रक, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री याांचे पत्र जा.क्र.मफुकृषि/लेखा शाखा-2/444/
2017, षिनाांक 06/06/2018,
4) शासन षनर्गय, आषििासी षिकास षिभार्, क्रमाांक : बीयुडी - 2018/प्र.क्र.11/कायासन-6,
षिनाांक 11 जून, 2018.
5) शासन षनर्गय, आषििासी षिकास षिभार्, क्रमाांक : बीयुडी - 2018/प्र.क्र.11/कायासन-6,
षिनाांक 11 सप्टें बर, 2018.
प्र्तािना :सन 2018-19 या आर्थिक ििाकषरता " मार्र्ी क्र. टी-5, 2401- पीक सांिर्गन, पांचिार्थिक योजनाांतर्गत
योजना, 796-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र उपयोजनाांतर्गत योजना, राज्य योजनाांतर्गत
योजना, (01) (03) कृषि षिद्यापीठाांना सहायक अनुिान (कायगक्रम), 31-सहायक अनुिाने (िेतनेतर) (2401
8291) " या लेखाशीिांतर्गत एकूर् रु. 1000.00 लक्ष इतकी तरतूि अिगसांकल्पपत करण्यात आली आहे . महात्मा
फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अांतर्गत नांिुरबार येिे शैक्षषर्क ििग सन 2013-14 या शैक्षषर्क ििापासून कृषि
महाषिद्यालय सुरु करण्याांस सांिभग क्रमाांक - 1 च्या शासन षनर्गयानुसार मान्यता प्रिान करण्याांत आली आहे.
त्यानुसार सांिभग क्रमाांक - 3 च्या पत्रान्िये महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री याांच्याकडू न प्राप्त झालेपया
मार्र्ीनुसार षनर्ी षितरीत करण्याची बाब शासनाच्या षिचारार्ीन होती. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमार्े षनर्ी
षितरीत करण्याांत येत आहे .
शासन षनर्गय :सन 2018-19 या आर्थिक ििाकरीता " मार्र्ी क्र. टी-5, 2401, पीक सांिर्गन, पांचिार्थिक योजनाांतर्गत
योजना, 796, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र उपयोजनाांतर्गत योजना, राज्य योजनाांतर्गत योजना,
(01) (03) कृषि षिद्यापीठाांना सहायक अनुिान (कायगक्रम), 31-सहायक अनुिाने (िेतनेतर) (2401 8291)" या
लेखाशीिांतर्गत रुपये 10,00,00,000/- (अक्षरी रुपये िहा कोटी फक्त) इतकी िार्थिक तरतूि अिगसांकल्पपत
करण्यात आली आहे . सिर तरतूिी पैकी नांिुरबार येिील कृषि महाषिद्यालयाकषरता रु. 27500 हजार इतकी
तरतूि अिगसांकपपीत करण्यात आली आहे . सिर अिगसांकल्पपत तरतूिीमर्ून महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री
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अांतर्गत नांिुरबार येिील कृषि महाषिद्यालयाकरीता आषििासी षिकास षिभार्ाच्या सांिभार्ीन क्रमाांक - 5 च्या
षिनाांक 11/09/2018 च्या शासन षनर्गयातील अटी ि शती, तसेच खाली नमूि केलेपया अटी ि शतींच्या अर्ीन
राहू न रु. 19250 हजार इतके अनुिान षितरीत करण्यास मान्यता िे ण्यात येत आहे.
(रु. हजारात)
अ. क्र.

उपलेखाषशिग / बाब/योजना

सन 2018-19

सन 2018-19 कषरता

कषरता अिगसांकपपीत

70% मयािे त षितरीत

तरतूि

कराियाचे अनुिान

01 पीक सांिर्गन (2401 8291) , 31, सहायक अनुिाने (िेतनेतर)
1.

महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री अांतर्गत

27500

19250

27500

19250

नांिुरबार येिील कृषि महाषिद्यालय.
एकूर्

अटी ि शती
1)

िरील मांजूर अनुिानाचा प्रत्यक्ष खचग, मांजूर पिसांख्या ि षितरीत अनुिानाचा षिषनयोर् कृषि षिद्यापीठाने

प्रत्येक मषहन्याच्या अखेरीस शासनास सािर करािा. कृषि षिद्यापीठाने उपलेखाषशिग / र्ट / योजना आषर्
बाबषनहाय षितरीत केलेला षनर्ी सांबर्
ां ीत योजनेतील जी पिे / बाबी, योजनाांतर्गत योजना म्हर्ून पुढे चालू
ठे िण्यास शासनाने मान्यता षिली आहे , त्या पिाांचे िेतन ि भत्ते आषर् अनुज्ञय
े बाबींसाठीच फक्त खचग करािा.
काही पिे षरक्त असपयामुळे अििा अन्य बाबी / कारर्ाांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुिान अखर्थचत राहीपयास,
सिर अनुिान पुढील मषहन्यामध्ये षितरीत करण्यात येर्ा-या अनुिानामध्ये समायोषजत करािे. तिाषप, सन
2018-19 मध्ये उपलब्र् झालेले अनुिान मांजूर माषसक षितरर् षििरर्पत्रानुसार खचग करर्े अषनिायग राहील.
2)

उपलेखाषशिगषनहाय, र्टषनहाय, योजनाषनहाय ि बाबषनहाय षितरीत केलेला षनर्ी कोर्त्याही

कारर्ा्ति अखर्थचत / षशल्लक राहीला / राहर्ार असेल तर सिर अखर्थचत / षशल्लक षनर्ी शासनाचे
मान्यतेषशिाय इतर र्टाांसाठी / योजनाांसाठी / बाबींसाठी पर्पर िर्ग करु नये ककिा खचग करु नये.
3)

उपलेखाषशिगषनहाय मांजूर योजनाांचे ि त्या अांतर्गत मांजूर असलेपया पिाांचे सुर्ाषरत आकृतीबांर्ानुसार

व्यिल््ितषरत्या र्टषनहाय िर्ीकरर् केले आहे ककिा कसे याची कृषि पषरििे ने / षिद्यापीठाने सखोल तपासर्ी
करािी. सिर िर्ीकरर्ामध्ये शासनाच्या मान्यतेषशिाय कोर्तेही बिल करु नयेत.
4)

प्रत्येक र्टामर्ील षितरीत केलेले सहाय्यक अनुिान आषर् महसूली उत्पन्न त्या र्टातील अनुज्ञय
े

बाबींिरील खचग भार्षिण्यासाठी आषर् षिकास कामे करण्यासाठी उपयोर्ात आर्ािे. एका र्टाचे सहायक
अनुिान आषर् महसूली उत्पन्न िु स-या र्टातील योजनाां / बाबींसाठी िर्ग करु नये. एखाद्या र्टातील योजनेसाठी
जा्त सहायक अनुिान षितरीत झाले असेल तर, पुढील षनर्ीची मार्र्ी करताना सिर जा्तीचे अनुिान
षिचारात घेऊन तेिढ्या कमी ि अनुज्ञय
े षनर्ीची मार्र्ी करािी.
5)

शासनाने मांजूर केलेपया पिाांपैकी जी पिे महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम 1983 आषर् महाराष्ट्र

कृषि षिद्यापीठ पषरषनयम 1990 मर्ील तरतूिीप्रमार्े भरलेली आहेत ि सिर पिे योजनेतर खचाने पुढे चालू
ठे िण्यासाठी शासनाने मान्यता षिली आहे , अशा पिाांच्या िेतन ि भत्तयाांसाठीच षिहीत अनुिान िे य राहील.
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6)

प्रत्येक उपलेखाशीिग / र्ट/योजना आषर् बाब षनहाय ्ितांत्र लेखे / षहशोब ठे िािेत.

7)

ज्या योजनाांतर्गत / योजनेतर योजनाांचा कालािर्ी सांपलेला आहे , अशा योजना सांबषां र्त कालािर्ीनांतर

शासनाची मान्यता षमळापयाषशिाय योजनेतर/योजनाांतर्गत खचाने पुढे चालू ठे ऊ नयेत.
8)

महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोर्न पषरििे ने षिद्यापीठास मांजूर केलेले सहाय्यक अनुिान, अनुिान

सुत्राप्रमार्े बरोबर आहे ककिा कसे, तसेच षिहीत आिे श / कायगपध्ितीनुसार खचग करण्यात येत आहे ककिा कसे,
याबाबत प्रत्येक आर्थिक ििाचा मुपयमापन अहिाल शासनास सांबषां र्त आर्थिक ििग समाप्त झापयापासून तीन
मषहन्याांच्या कालािर्ीत सािर करािा. तसेच, मार्ील आर्थिक ििाचा अखर्थचत षनर्ी षकती आहे हे तात्काळ
शासनास कळिािे.
9)

शासनाने षिद्यापीठाच्या काही निीन योजनाांना मान्यता िे ताना, सिर योजनेमर्ील पिे अांतर्गत

समायोजनाने उपलब्र् करण्यास/भरण्यास मान्यता षिलेली आहे . यामुळे सिर निीन योजनेसाठी निीन पिे
षनमार् झापयामुळे, ज्या योजनेतर / योजनाांतर्गत मूळ योजनाांमर्ील पिे अांतर्गत समायोजनाने निीन
योजनेकषरता िर्ग / उपलब्र् केली असतील, त्या मूळ योजनाांमर्ील पिाांचे िेतन ि भत्यासाठी या आिे शान्िये
षितरीत केलेला षनर्ी खचग करु नये. तसेच षतमाही अनुिानाची मार्र्ी करताना, अशा पिाांचे िेतन ि भत्तयासाठी
लार्र्ा-या षनर्ीची मार्र्ी करु नये.
10)

कृषि षिद्यापीठास त्याांचे महसूली उत्पन्न िापरण्यास शासनाने मान्यता षिलेली आहे . याबाबत

षिद्यापीठाने षिहीत आिेश आषर् कायगपध्ितीनुसार उषचत़ कायगिाही करािी. तसेच महसूली उत्पन्न
िाढषिण्याच्या योजना राबषिण्याबाबत कायगिाही करािी.
11)

षिद्यापीठास मांजूर करण्यात आलेले अनुिान महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम 1983, महाराष्ट्र कृषि

षिद्यापीठ पषरषनयम 1990, आषर् महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ लेखा सांषहता 1991 मर्ील तरतूिीप्रमार्े आषर्
प्रचषलत शासन आिे श ि षिषहत कायगपध्ितीनुसार सक्षम अषर्का-याांची प्रशासकीय ि षित्तीय मान्यता
घेतपयानांतर षिहीत मयािे त खचग करण्यात यािे. केिळ अिगसांकपपीय तरतूि आहे ककिा अनुिान षितरीत केले
आहे म्हर्ून खचग करु नये.
12)

सन 2018-2019 मर्ील अनुिानाची मार्र्ी करताना, षिद्यापीठाने िरमहा 10 तारखेपयंत

योजनाषनहाय षितरीत केलेले अनुिान, प्रत्यक्ष खचग आषर् षशल्लक अनुिान याबाबतचा अहिाल सािर करािा.
यापुढे अनुिानाची मार्र्ी सािर करताना, पूिी षितरीत केलेपया अनुिानातील षशल्लकीची प्र्ताषित मार्र्ीशी
साांर्ड घालून, प्रत्यक्षात आिश्यक तेिढ्याच अनुिानाची मार्र्ी करण्यात यािी.
13)

षनयमबाह्य योजना, पिे आषर् बाबींसाठी खचग करु नये.

14)

षिद्यापीठाच्या षनयांत्रक आषर् इतर सांबषां र्त सक्षम प्राषर्का-याांनी उपरोक्त अटी ि शतींचे काटे कोरपर्े

अनुपालन करािे.
15)

उप षिभार्ीय कृषि अषर्कारी, अहमिनर्र याांनी िरीलप्रमार्े " मार्र्ी क्र. टी-5, 2401- पीक सांिर्गन,

पांचिार्थिक योजनाांतर्गत योजना, 796-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र उपयोजनाांतर्गत योजना,
राज्य योजनाांतर्गत योजना, (01) (03) कृषि षिद्यापीठाांना सहायक अनुिान (कायगक्रम), 31,सहायक अनुिाने
पृष्ट्ठ 5 पैकी 3

शासन षनर्गय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र.क्र. 90/7-अे

(िेतनेतर) (2401 8291) " या उपशीिांतर्गत षितरीत करण्यात आलेले उपरोक्त अनुिान शासन षनर्गय क्रमाांक
कृषि ि सहकार षिभार् क्रमाांक अेजीयु-1072/18471/व्ही, षिनाांक 27 सप्टें बर 1972 आषर् शासन षनर्गय
क्रमाांक कृषिषि- 2003/सीआर-35/20-अे, षिनाांक 25/4/2003 मध्ये नमूि केपयाप्रमार्े षनयांत्रक, महात्मा फुले
कृषि षिद्यापीठ, राहु री याांना अिा करण्याबाबत आिश्यक कायगिाही करािी.
16)

या षप्रत्यिगचा खचग सन 2018-2019 च्या अांिाजपत्रकात खालील लेखाशीिाखाली मांजूर केलेपया

तरतूिीतून माषसक षनर्ी षििरर्पत्राच्या मयािे त भार्िािा ि त्याच लेखाषशिाखाली खची टाकण्यात यािा.
मांजूर अनुिान
रुपये 1,92,50,000/-

लेखाषशिग
मार्र्ी क्र. टी-5,
2401- पीक सांिर्गन,
पांचिार्थिक योजनाांतर्गत योजना,
796-जनजाती क्षेत्र उपयोजना,
(01) जनजाती क्षेत्र उपयोजनाांतर्गत योजना, राज्य योजनाांतर्गत योजना,
(01) (03) कृषि षिद्यापीठाांना सहायक अनुिान (कायगक्रम),
31,सहायक अनुिाने (िेतनेतर) (2401 8291)

हे आिे श महाराष्ट्र अिगसांकपप षनयम पुल््तका (भार्-1) 1977 मर्ील पषरच्छे ि 142, 143, 144 ि 162
अन्िये प्रशासकीय षिभार्ाांना प्रिान केलेपया शक्तीनुसार ि शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार्, क्रमाांक - अांिाज 2018 / प्र.क्र.69 / अिग-3, षिनाांक 02 एषप्रल, 2018 च्या पषरपत्राकातील सिग अटी ि शिींनुसार तसेच
आषििासी षिकास षिभार्ाचा शासन षनर्गय क्र. बीयुडी - 2018/प्र.क्र.11/कायासन-6, षिनाांक 11/09/2018
नुसार षनर्गषमत करण्यात येत आहे.
सिर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळािर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201810081729571101 असा आहे . हा आिे श षडजीटल ्िाक्षरीने
साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार ि नािाने,

Gite Pratap
Venkatrao

Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture and Animal Husbandry, Dairying
and Fisheries Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fa90705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a1
f6c3212fbe679cdac2da9677bb72,
serialNumber=707437d6d784d92730d943579bec9
6a06c8b9d1b0f545fe42541583be9e598cd, cn=Gite
Pratap Venkatrao
Date: 2018.10.08 17:37:37 +05'30'

( प्रताप षर्ते )
कायासन अषर्कारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रषत,
1) सषचि, आषििासी षिकास षिभार्, मांत्रालय, मुांबई,
2) आयुक्त, आषििासी षिकास, महाराष्ट्र राज्य, नाषशक,
3) सि्य सषचि तिा महासांचालक / सल्लार्ार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोर्न पषरिि, पुर्े,
4) कुलर्ुरु / कुलसषचि / षनयांत्रक / षिद्यापीठ अषभयांता, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री,
5) षिभार्ीय आयुक्त, नाषशक षिभार्, नाषशक,
6) षजपहाषर्कारी, नांिुरबार, षजपहा-नांिुरबार,
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7) आयुक्त (कृषि), (अेजी 10 सेल) महाराष्ट्र राज्य, पुर्े (खचग ताळमेळ शाखा),
8) उपषिभार्ीय कृषि अषर्कारी, अहमिनर्र,
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञेयता) मुांबई / नार्पूर,
10) षजपहा कोिार्ार अषर्कारी, अहमिनर्र, षजपहा अहमिनर्र,
11) उपकोिार्ार अषर्कारी, राहु री, षजपहा अहमिनर्र,
12) मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई,
13) उप मुख्य लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई,
14) षजपहा लेखा पषरक्षा अषर्कारी, ्िाषनक षनर्ी लेखा, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहु री,
15) अषर्िान ि लेखा अषर्कारी, मुांबई,
16) षनिासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुांबई,
17) उपसषचि, आषििासी षिकास षिभार् (कायासन-2/कायासन-6/ कायासन-9), मांत्रालय, मुांबई - 400 032
18) षित्त षिभार् (व्यय 1 / अिगसक
ां पप - 13 / अिगसांकपप-19), मांत्रालय, मुांबई- 400 032,
19) कक्ष अषर्कारी, कायासन क्रमाांक - 2अे / 6अे /, कृषि ि पिु म षिभार्, मांत्रालय, मुांबई 400 032,
20) कायासन 7-अे (षनिडन्ती), कृषि ि पिु म षिभार्, मांत्रालय, मुांबई 400 032.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

