
                                                                                 डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ,अकोला  
                                                                                 अतंर्गत संत्र्याच्या कलम व प्रजाती संशोधन व  
                                                                                 उपलब्धता स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास  
                                                                                 प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्सस्यव्यवसाय षवभार् 

शासन षनर्गय क्रमाकं : पंदेषव-1318/प्र.क्र.04/7-अ,े 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजरु्रु चौक, मंत्रालय षवस्तार, मंुबई-400 032, 

षदनाकं : 05 जानेवारी, 2019. 
 
 

संदभग :- 1) संशोधन सचंालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला याचंे पत्र जा.क्र.संसं/ 
               षिसी/1860/2018, षदनाकं 25/01/2018, 
           2) कुलसषचव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला याचंे पत्र जा.क्र.बीईिी/आस्था/ 
               सतं्रा प्रस्ताव/2018, षदनाकं 15/11/2018, 
           3) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे् याचंे पत्र जा.क्र.मकृप/ 
               आस्थ-5/कृपबैइषतवृत्त-97/2553/2018 षदनाकं 27 नोव्हेंबर, 2018, 
           4) सचंालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे् याचंे पत्र जा.क्र.मकृप 
               /षशक्षर्-1/2797/2018, षदनाकं 20 षडसेंबर, 2018, 
           5) शासन पषरपत्रक, षनयोजन षवभार् क्रमाकं -ससमा 2010/प्र.क्र.48 (भार्-1)/का-1461,  
               षदनाकं 11 जून, 21018, 
 

प्रस्तावना :- 

नार्पूर येथे षदनाकं 16 षडसेंबर, 2017 रोजी आयोषजत केलेल्या जार्षतक संत्रा प्रदशगनामध्ये 

मा.मुख्यमंत्री महोदयानंी केलेल्या घोिरे्स अनुसरुन संत्र्याच्या कलम प्रजाती संशोधन व उपलब्धता 

याकषरता डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत 3 प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी  

संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे् यानंी संदभग क्रमाकं 4 च्या पत्रान्वये 

अंदाजपत्रक सादर केल ेआहे. त्सयास अनुसरुन बाधंण्यात येर्ा-या बाधंकामाच्या खचास प्रशासकीय 

मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनस्तरावर षवचाराधीन होती.  

शासन षनर्गय :- 

 डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत संत्र्याच्या कलम प्रजाती संशोधन व 

उपलब्धता याकषरता पुढील प्रकल्पाच्या  एकूर् रु. 200.00 लक्ष एवढया ककमतीच्या  सोबत जोडलेल्या  

पषरषशष्ट्ि “अ” येथील अंदाजपत्रकानंा, खाली नमूद केलेल्या अिींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 

प्रदान करण्यात येत आहे.  
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अ.क्र. तपषशल / षववरर् आवती अनावती एकूर् 
1. 2. 3. 4. 5. 
1 उद्यानषवद्या षवभार्, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 

षवद्यापीठ, अकोला 
13.95 56.05 70.00 

2 प्रादेषशक फळ संशोधन कें द्र, कािोल 13.95 56.05 70.00 
3 उद्यानषवद्या शाखा, कृषि महाषवद्यालय, नार्पूर 9.05 50.95 60.00 

एकूर् - 1+2+3 32.40 167.60 200.00 
 

अ) काम सुरु करण्यापूवी नमुना नकाशा, माडंर्ी नकाशा तसेच षवस्तृत नकाशारदाकंडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु कराव.े 

ब)  ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळेी षवस्तृत नकाशास     
     वास्तुषवशारदाकंडून मंजूरी करुनच काम हाती घ्याव.े 
क)  प्रत्सयक्ष काम करतेवळेी पयावरर् षवभार्, शासन षनर्गय क्र.इनव्ही- 2013/प्र.क्र.177/ 

            ता.ंक.1, षदनाकं 10 जानेवारी, 2014 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदशगक  
                  तत्सवानुंसार कायगवाही करण्यात यावी. 
            ड)  सदर कामाच्या बाधंकामाचा खचग षवद्यापीठाने त्सयाचं्याकडे उपलब्ध असलेल्या  
                 षनयतव्ययामधून करण्यात यावा. 
            इ)  सावगजषनक बाधंकाम षवभार्ाच्या शासन षनर्गय क्र.बीडीजी 2017/प्र.क्र.60/इमारती-2,  
                 षदनाकं 07/07/2017 अन्वये कायगवाही करण्यातं यावी. 
            ई) षनयोषजत जार्ा उपभोक्ता षवभार्ाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमार्पत्र प्राप्त करुन सदर  
                 कामाच्या षनषवदा सूचना प्रषसध्द करण्यात याव्यात. 
 

2. या बाबीकरीता येर्ारा खचग डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठाला " मार्र्ी क्रमाकं डी-3, 

2415 कृषि षवियक संशोधन व षशक्षर्, 01, पीक संवधगन, 120, पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना, राज्य 

योजनातंर्गत योजना, (00) (08) डॉ.पंजाबराव देशंमुख कृषि षवद्यापीठाला सहायक अनुदान,35, 

भाडंवली मत्तेच्या षनर्षमतीकरीता अनुदान (2415 0099) (कायगक्रमातंर्गत)” या लेखाशीिाखाली 

अथगसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भार्षवण्यात यावा.  

3. या प्रकरर्ी महाराष्ट्र कृषि षवद्यापीठे अषधषनयम 1983, पषरषनयम 1990 आषर् लेखासंहीता 

1991 मधील तरतूदींचा तसेच प्रचषलत शासन आदेश / कायगपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.  

4. हा शासन षनर्गय षवत्तीय अषधकार षनयम पुस्स्तका 1978, भार्-पषहला, उपषवभार् - पाच अन्वये 

महाराष्ट्र सावगजषनक बाधंकाम षनयमपुस्स्तका अंतर्गत पषरच्छेदाखंालील प्रदान करण्यात आलेले षवत्तीय 

अषधकार या षशिाखाली अ. क्र.1, महाराष्ट्र सावगजषनक बाधंकाम षनयम पुस्स्तकेतील पषरच्छेद क्र.134 

समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय षवभार्ानंा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींनुसार त्सया समोरील षवषहत 
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अिीच्या अषधन राहून तसेच  षनयोजन षवभार्, शासन पषरपत्रक क्रमाकं : ससमा-2010 / प्र.क्र.48       

(भार्-1) / का.1461, षदनाकं 11 जून, 2018 मधील तरतुदीनुसार षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

5. सदर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईिवर उपलब्ध 

करुन देण्यात आला असून त्सयाचा संर्र्क साकेंताकं क्रमाकं 201901051538573901 असा आहे. हा 

आदेश षडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  

 

 

                                                                                                                  ( प्रताप व्यं.षर्ते ) 
                                                                                                कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1) सदस्य सषचव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे्, 
2) कुलरु्रु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
3) कुलसषचव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
4) षनयंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
5) षवत्तीय सल्लार्ार, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे्, 
6) संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोधन पषरिद, पुरे्, 
7) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
8) षवद्यापीठ अषभयंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता) मंुबई / नार्पूर, 
10) षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, षज.अकोला /उपकोिार्ार अषधकारी,अकोला, षज.अकोला, 
11) मुख्य लेखा पषरक्षक, स्थाषनक षनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई, 
12) उप मुख्य लेखा पषरक्षक (वषरष्ट्ठ) स्थाषनक षनधी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई, 
13) षजल्हा लेखा पषरक्षा अषधकारी, स्थाषनक षनधी लेखा, डॉ.पं.दे.कृषि षवद्यापीठ, अकोला, 
14) अषधदान व लेखा अषधकारी, मंुबई / षनवासी लेखापषरक्षा अषधकारी, मंुबई, 
15) कायासन (1431), षनयोजन षवभार्, मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
16) कायासन (व्यय-1), षवत्त षवभार्, मंत्रालय, मंुबई-400 032,  
17) कक्ष अषधकारी  2अे / 6अ,े कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुबई 400 032,  
18) कायासन 7अे, कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुबई 400 032 (षनवडनस्ती).  

 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन षनर्गय क्रमांक : पंदेषव-1318/प्र.क्र.04/7-अ,े षदनांक 05 जानेवारी, 2019 चे सहपत्र  पषरषशष्ट्ि”अ” 

1. उद्यानषवद्या षवभार् डॉ.पजंाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला. 

अ.क्र. तपषशल / षववरर् अदंाज ेरुपये लाखामध्ये 

1. 2. 3. 

अ आवतीत रक्कम 

मातृवृक्ष बारे्साठी खते, षसमेंिचा ओिा उभाररे् र्ाळाची माती, 

शेर्खत पॉलीथीन षपशव्या इंधन खचग कीिक नाशके / बरुशी 

नाशके, शास्त्रज्ञांच्या भेिी, पाहुरे्  शास्त्रज्ञांच्या रोप वािीकेला भिे 

इत्सयादी, षसमेंि ओिा  20 X 30 षमिर.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13.95 

एकूर् (अ) 13.95 

ब बांधकाम खचग 

1. रोपवाषिका मध्ये नेि हाऊस / हषरत र्ृह / पॉलीहाउस   

    उभारर्ी कररे्. पॉलीहाऊस 1000 स्के.मीिर 

     @ (रुपये 1465 प्रती चौरस मीिर) 

14.65 

2. पॉलीहाउस / कीड व प्रषतबधंक नेि हाउस रोपांची अंषतम षवक्री 

करण्यासाठी (3000 चौरस मीिर दर 710 रु. प्रती चौरस मीिर) 

21.30 

3. सौर उजा संस्कारर् करण्यकषरता षसमेंिचा ओिा उभाररे्.  

20 X 30 षमिर.      

3.00 

4. षठबक कसचन संच व पाईप लाइन 2 हेक्िर 3.00 

5. प्लॉस्स्िक कॅरेट्स 800 नर् 3.00 

एकूर् (ब) 44.95 

क यंत्र व अवजारे 

i) र-ॅ़ ़ क्िर जोड अवजारासषहत 

8.80 

 ii) रोप वािीकेला जार्र्ारे दैनंषदन अवजारे 1.00 

 iii) रोप वािीकेला HTP फवारर्ी पंप व इतर साषहत्सय 0.80 

 iv) ब्रशकिर रोप वाषिकेतील तर् षनयंत्रर्ासाठी 0.50 

एकूर् (क) 11.10 

एकूर् - अ+ब+क = (अक्षरी रुपये सत्तर लाख फक्त) 70.00 
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2. प्रादेषशक फळ सशंोधन कें द्र, कािोल. 

अ.क्र. तपषशल / षववरर् अदंाज ेरुपये लाखामध्ये 

1. 2. 3. 

अ आवतीत रक्कम 

मातृगवृक्ष बारे्साठी खते, षसमेंिचा ओिा उभाररे् र्ाळाची माती, 

शेर्खत पॉलीथीन षपशव्या इंधन खचग कीिक नाशके / बरुशी 

नाशके, शास्त्रज्ञांच्या भेिी, पाहुरे्  शास्त्रज्ञांच्या रोप वािीकेला भिे 

इत्सयादी. षसमेंि ओिा 20 X 30 मीिर 

13.95 

एकूर् (अ) 13.95 

ब बांधकाम खचग 

1. रोपवाषिका मध्ये नेि हाऊस / हषरत र्ृह / पॉलीहाउस   

    उभारर्ी कररे्. पॉलीहाऊस 1000 स्के.मीिर 

     @ (रुपये 1465 प्रती चौरस मीिर) 

14.65 

2. पॉलीहाउस / कीड व प्रषतबधंक नेि हाउस रोपांची अंषतम षवक्री 

करण्यासाठी (3 000 चौरस मीिर दर 710 रु. प्रती चौरस मीिर) 

21.30 

3. सौर उजा संस्कारर् करण्यकषरता षसमेंिचा ओिा उभाररे्. 

    20 X 30 मीिर 

3.00 

4. षठबक कसचन संच व पाईप लाइन 2 हेक्िर 3.00 

5. प्लॉस्स्िक कॅरेट्स 800 नर् 3.00 

एकूर् (ब) 44.95 

क यंत्र व अवजारे 

i) रॅक्िर जोड अवजारासषहत 

8.80 

 ii) रोप वािीकेला जार्र्ारे दैनंषदन अवजारे 1.00 

 iii) रोप वािीकेला HTP फवारर्ी पंप व इतर साषहत्सय 0.80 

 iv) ब्रशकिर रोप वाषिकेतील तर् षनयंत्रर्ासाठी 0.50 

एकूर् (क) 11.10 

एकूर् - अ+ब+क = (अक्षरी रुपये सत्तर लाख फक्त) 70.00 
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3.उद्यानषवद्या शाखा, कृषि महाषवद्यालय, नार्परू. 

अ.क्र. तपषशल / षववरर् अदंाज ेरुपये लाखामध्ये 

1. 2. 3. 

अ आवतीत रक्कम 

मातृगवृक्ष बारे्साठी खते, षसमेंिचा ओिा उभाररे् र्ाळाची माती, 

शेर्खत पॉलीथीन षपशव्या इधंन खचग कीिक नाशके / बरुशी 

नाशके, शास्त्रज्ञांच्या भिेी, पाहुरे्  शास्त्रज्ञांच्या रोप वािीकेला भेि 

इत्सयादी. षसमेंि ओिा 20 X 30 मीिर 

9.05 

एकूर् (अ) 9.05 

ब बांधकाम खचग 

1. रोपवाषिका मध्ये नेि हाऊस / हषरत र्ृह / पॉलीहाउस   

    उभारर्ी कररे्. पॉलीहाऊस 1000 स्के.मीिर 

     @ (रुपये 1465 प्रती चौरस मीिर) 

14.65 

2. पॉलीहाउस / कीड व प्रषतबधंक नेि हाउस रोपांची अंषतम षवक्री 

करण्यासाठी (2000 चौरस मीिर दर 710 रु. प्रती चौरस मीिर) 

14.20 

3. शेड नेि खरेदीसाठी 8.00 

4. षठबक कसचन संच व पाईप लाइन 2 हेक्िर 2.00 

एकूर् (ब) 39.85 

क यंत्र व अवजारे 

i) रॅक्िर जोड अवजारासषहत 

 

8.80 

 ii) रोप वािीकेला जार्र्ारे दैनंषदन अवजारे 1.00 

 iii) रोप वािीकेला HTP फवारर्ी पंप व इतर साषहत्सय 0.80 

 iv) ब्रशकिर रोप वाषिकेतील तर् षनयंत्रर्ासाठी 0.50 

एकूर् (क) 11.10 

एकूर् - अ+ब+क = (अक्षरी रुपये साठ लाख फक्त) 60.00 

------ 
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