
 

 

amgo`mo/2022-23/943    VmVS>rMo d A{V_hÎdmMo        {X. 08/02/2023 
 

à{V,  
_m. àmMm ©̀/g§MmbH$/H$m ©̀H«$_ A{YH$mar 
amgo`mo g§b{¾V _hm{dÚmb ò d n[ag§ñWm 
gm{dÌr~mB© \w$bo nwUo {dÚmnrR> 
nwUo, Ah_XZJa d Zm{eH$ {Oëhm 
 

 

{df` … amgo`mo _hm{dÚmb` ñVamda (Zero Balance Subsidiary Account Current Account) 

Mmby ImVo S.B.I. À`m ZOrH$À`m emIoV CKS>Ê`m~m~V {XZm§H$ 9.2.2023 amoOr AmT>mdm ~¡R>H$ 

g§X^© :  1. amgò mo/2022-23/907, {XZm§H$ … 09/01/2023 amoOrMo n[anÌH$ 
(qbH$… http://collegecirculars.unipune.ac.in/sites/documents/NSS%20Circulars/C.N.A.Final%20Circular_c_19012023.pdf) 

2. amgo`mo-2022/à.H«$.155/gm{e-7, {X.08/02/2023 Cƒ d V§Ì {ejU {d^mJmMo nÌ 
3. _m. àYmZ g{Md, Cƒ d V§Ì {ejU `m§Mo A.em.nÌ.H«$.amgo`mo-2022/à.H«$.155/gm{e-7,  
    {XZm§H$ 7 \o$~«wdmar, 2023 Mo nÌ 

_hmoX`/_hmoX`m, 
darb g§X^u` nÌmÝd ò _m. àYmZ g{Md, Cƒ d V§Ì {ejU {d^mJ `m§À`m à_wI CnpñWVrV 

_hm{dÚmb` ñVamda (Zero Balance Subsidiary Account Current Account) Mmby ImVo S.B.I. À`m 

ZOrH$À`m emIoV CKS>Ê`m~m~V {db§~mZo hmoV Agboë`m H$m ©̀dmhrÀ`m AZwf§JmZo {XZm§H$ 9.2.2023 amoOr 
Xþnmar 3.00 dmOVm AmT>mdm ~¡R>H$rMo Am`moOZ XþaÑí`àUmbrÛmao H$aÊ`mV Ambobo Amho. 

gXa AmT>mdm {Z`moOZ ~¡R>H$sH$[aVm nwUo, Ah_XZJa d Zm{eH$ {OëømVrb amgo`mo g§b¾ emgZ 

AZwXmZrV EH$H$ (ñd §̀{Zdm©hr EH$H$ dJiyZ) AgUmè`m gd© _hm{dÚmb`mVrb _m. àmMm ©̀ d EH$H$ {Zhm` gd© 

H$m ©̀H«$_ A{YH$mar `m§Zr nwT>rb ẁQ>çy~ d \o$g~wH$ qbH$Ûmao CnpñWV ahmUo A{Zdm ©̀ Amho. H$imdo, hr {dZ§Vr.  
 
 

_mÜ`_ \o$g~wH$ bmB©ìh d `wQ>çy~ qbH$Ûmao _m. àmMm ©̀ d H$m ©̀H«$_ A{YH$mar `m§Zr gh^mJr ìhmdo. 

 https://www.facebook.com/SPPUNSS 

 
https://www.youtube.com/@sppunss7757 

 
{Oëhm g_Ýd`H$, amgo`mo nwUo, Ah_XZJa d Zm{eH$ `m§Zr Py_ qbH$Ûmao àË`j ~¡R>H$sg CnpñWV 
amhUo Amdí`H$ Amho. `mH$[aVmMr ñd§VÌ qbH$ AmnUmg nÌmÛmao nmR>dÊ`mV Ambr Amho. 

 

 
g§MmbH$ 

amîQ>́r` godm `moOZm 
  







 
विकास चंद्र रस्तोगी, 
प्रधान सवचि.      अ.शा.पत्र क्र. रासयेो-2022/प्र.क्र.155/सावश-7, 
       विनांक :- 7 फेब्रिुारी, 2023. 
 

विषय :-  Central Nodal Account अंतगगत रासेयोच्या वनधी वितरणाकरीता विद्यापीठ तसेच 
अवधनस्त महाविद्यालयाच े State Bank of India मध्ये नजीकच्या शाखेत ZBSA-
Current Account उघडणेची कायगिाही तातडीने पणूग करणेबाबत... 

 

वप्रय महोिय, 
 
 

  कें द्र वहस्सा योजने अंतगगत Central Sector Scheme (CSS) राष्ट्रीय सेिा योजना सहायक 
अनुिान वनधी वितरणाची अमंलबजािणी Central Nodal Account (CNA) माफग त करणेसाठी युिा कायग क्रीडा 
मंत्रालय, युिा कायग विभाग, रासयेो कक्ष, भारत सरकार, निी विल्ली यांचकेडील वि. 6.10.2022 रोजीच्या  ई-मेल 
संिेशानुसार कें द्र वहस्सा योजना (CSS) असलेल्या िेशातील प्रत्येक राज्याने CNA खाते State Bank of India 
मध्ये उघडण्याची कायगिाही पणूगकरणेबाबत नमूि केले आहे. त्यानुसार राज्याच्या राष्ट्रीय सेिा योजना कक्षाकडून “ 
राज्य संपकग  अवधकारी-विशेष कायग अवधकारी, रासयेो, महाराष्ट्र” या नांि ेभारतीय स्टेट बकेँच्या, पणेु मुख्य शाखा 
येथे ZBSA अंतगगत बचत खाते (खाते क्रमाकं - 41365110173 ) उघडण्यात आले आहे. 
  युिा कायग ि क्रीडा मंत्रालय,भारत सरकार याचंेकडील वि. 2.1.2023 रोजीच्या ई-मेल 
संिेशान्िये रासयेो करीता राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठ तसेच अवधनस्त महाविद्यालयाने िेखील त्याचं ेनजीकच्या 
भारतीय स्टेट बकेँच्या शाखेमध्ये ZBSA-Current Account उघडण्यात याि,े अशा सचूना िेण्यात आल्या.  
त्यानुसार विभागाच े पत्र क्र. रासेयो-2022/प्र.क्र.155/सावश-7, वि.2.1.2023 अन्िये राज्यातील सिग विद्यापीठे 
तसेच महाविद्यालये यांनी तातडीने त्यांच ेनजीकच्या भारतीय स्टेट बकेँच्या शाखेमध्ये ZBSA-Current Account 
उघडण्याची कायगिाही पणूग करािी असे सूवचत करुन वि. 4.1.2023 च्या पत्रासोबत मागगिशगक सूचना, यासंबवंधत 
आिश्यक ती सिग कागिपत्रे,सहपत्र,े ई-मेल संिेश इत्यािी बाबी वनगगवमत केल्या आहेत. 
  कें द्रीय मंत्रालयाकडून याबाबतीत िैनंविन स्िरुपात सातत्याने आढािा घेतला असनू राज्यातील 
शासन अनुिानीत विद्याथी सखं्या मंजूर ि वितरीत केलेले 30 विद्यापीठे ि त्यांच ेअवधनस्त असलले्या एकूण 2665 
महाविद्यालयांपकैी केिळ 18 ते 20 टक्के इतक्या अत्यल्प प्रमाणात निीन खाते उघडण्याची कायगिाही पणूग 
झाल्याने नाराजी व्यक्त केली असनू तातडीने सिगच वठकाणी निीन खाते उघडण्यात येऊन PFMS प्रणालीमध्ये 
त्याचे mapping िेखील करण्याची कायगिाही पणूग करण्याच्या सचूना विल्या आहेत. 
  यास्ति आपलेमाफग त, आपले विद्यापीठाकडील राष्ट्रीय सेिा योजनेच े कामकाज पाहणाऱ्या 
कायगक्रम समन्ियक तथा संचालक आवण अवधनस्त महाविद्यालयातील रासेयो कायगक्रम अवधकारी ि प्राचायग यानंा  
त्यांचे नजीकच्या भारतीय स्टेट बकेँच्या शाखेमध्ये ZBSA-Current Account उघडण्याची कायगिाही तात्काळ पणूग 
करणेबाबत आिेशीत कराि.े तसेच या अनुषंगाने राज्यातील सिग विद्यापीठाच्या रासयेो कायगक्रम समन्ियक तथा 
संचालक, वजल्हा समन्ियक, एवरया समन्ियक, कायगक्रम अवधकारी ि प्राचायग यांचकेरीता िूरदृश्य प्रणालीमाफग त 
वि. 9 फेब्रिुारी, 2023 रोजी िुपारी 3:00 िाजता बठैकीचे आयोजन केले असून त्यास उपस्स्थत रहाणेच्या सूचना 
वनगगवमत करण्यात याव्यात, ही विनंती. 

   
(विकास चंद्र रस्तोगी) 

प्रवत, 
कुलगुरु, सिग विद्यापीठे (रासयेो-शासन अनुिानीत ), महाराष्ट्र राज्य. 

प्रत मावहतीस्ति - क्षते्रीय सचंालक, रासेयो सचंालनालय, महाराष्ट्र ि गोिा राज्य, पणेु. 


