
सन 2018-19 मंजूर सुधारीत अदंाज कृषि  षिभाग 
(कृषि, फलोत्पादन ि कृिी षिद्यापीठे) 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिधधन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिभाग, 

शासन षनर्धय क्र.अदंाज-2018/(प्र.क्र.55/18)/2-अ,े 
मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय षि्तार भिन, मंुबई-400032, 

षदनाकं :- 14 माचध, 2019. 
 

  संदभध:-1) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्र. अर्धसं-2018/प्र.क्र.41/अर्धसंकल्प-3, षद.08 03.2018. 
              2)  शासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्र. अर्धसं-2018/प्र.क्र.42/अर्धसंकल्प-3, षद.08.03.2019. 
       

प्र्तािना:- 

 सन 2018-19 या षित्तीय ििासाठी मागर्ी क्रमाकं डी 3, डी 7 ि डी 11  खाली सुधाषरत अंदाज 
षित्त षिभागाकडून ्िीकृत करण्यात आल ेआहेत. षित्त षिभागाच्या संदभध क्र 1 ि 2 च्या पषरपत्रकानुसार 
षित्त षिभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्धसंकल्पीय अंदाज 2019-20 (White Book) पु्तकाच्या आधारे 
अषनिायध बाबी संदभातचे सोबतच्या षििरर्पत्रात दशधषिण्यात आलेल्या सुधाषरत अंदाज 2018-19 च्या 
तरतूदीचे  षितरर् शासन षनर्धयाव्दारे करण्याचे  प्र्ताषित होते. तसेच याअनुिंगाने कायधक्रमातंगधत 
तरतूदीसंदभात िरील संदभध क्र. 1 ि 2 च्या पषरपत्रकास अनुसरून षनधी षितरर्ातील मागधदशधक सूचना 
षनगधषमत करण्याचे देखील प्र्ताषित होते. 
शासन षनर्धय :- 

षित्त षिभागाच्या संदभध क्र.1 ि 2 च्या पषरपत्रकानुसार या शासन षनर्धयासोबत जोडलेल्या 
पषरषशष्ट्ट-अ मधील ्तंभ क्र. 11 मधील अषनिायध बाबीसंदभातील मंजुर तरतूदी ्तंभ क्र.5 मध्ये षनदेषशत 
केलेल्या कायान्ियन आहरर् ि संषितरर् अषधकाऱयाकंडे सुपूदध करण्यात येत आहेत, त्यानंी षित्त 
षिभागाच्या संदभध क्र.1 ि 2 मध्य े नमूद केलले्या अटींच्या अषधन राहून सन 2018-19 मधील मंजूर 
सुधारीत तरतूद षिषहत पध्दतीनुसार खचध करण्याची दक्षता घ्यािी. तसेच सदरच्या अषनिायध खचातंगधत 
प्रधानमंत्री षपक षिमा योजनेतंगधत षिम्याच्या हप्तत्यासाठी अर्धसहाय्य या योजनेसाठी संबंषधत 
कायासनाकडून ्ितंत्रपरे् षनगधषमत झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष षनधी  षितरर् केले जाईल.  
2.            िरील सदंभध क्र. 1 ि 2 अन्िय ेकायधक्रमातंगधत तरतुदीसंदभात योजनाषनहाय प्रशासकीय ि 
षित्तीय खचाच्या मंजूरीचे आदेश संबंषधत कायासनाकडून ्ितंत्रपरे् षनगधषमत झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष षनधी  
षितरर् केले जाईल.  
3.          सुधाषरत अंदाजामुळे होर्ारी िाढ (+) अर्िा घट (-) महालेखापाल कायालय मान्य करीत 
नसल्याने FMG साठी पुनषिर्ननयोजनाचे प्र्ताि मुळ तरतुदीच्या (अर्धसंकल्पीय अंदाज+पूरक मागर्ी 
+पुनर्निषनयोजन) आधारे सादर करण्यात यािते 



शासन षनर्धय क्रमांकः अंदाज-2018/(प्र.क्र.55/18)/2-अ,े 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

4. हा शासन षनर्धय प्रशासकीय षिभागानंा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार षनगधषमत करण्यात 
येत आहे.   

सदर शासन षनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903141516070301 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािंाने, 
     
 

            ( डॉ. षकरर् पाटील )  
              उप सषचि, महाराष्ट्र शासन

  
प्रषत, 

1.आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्,. 
2.आयुक्त (दुग्धव्यिसाय षिकास), दुग्धव्यिसाय षिकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3.आयुक्त (पशुसंिधधन), पशुसंिधधन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्. 
4.आयुक्त (मत््यव्यिसाय), मत््यव्यिसाय आयुक्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
5.सद्य सषचि, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि संशोधन पषरिद, पुरे्.  
6.षनयंत्रक, डॉ.¸बाळासाहेब साितं कोकर् कृषि षिद्यापीठ, दापोली, षज.रत्नाषगरी. 
7. षनयंत्रक, महात्मा फुल ेकृषि षिद्यापीठ, राहूरी, षज. अहमदनगर.  
8.षनयंत्रक, मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी. 
 9.षनयंत्रक, डॉ. पंजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला.  
10.महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञयेता/्र्ाषनक षनकाय लेखापरीक्षा ि  
      लेखा), मंुबई.  
11.महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा /लेखा  ि अनुज्ञयेता), नागपूर.  
12.सिध संचालक कृषि आयुक्तालय, पुरे्. 
13.सिध षिभागीय कृषि सहसंचालक, 
14.उप षिभागीय कृषि अषधकारी, रत्नाषगरी, अहमदनगर, अकोला, परभर्ी.  
15.अषधदान ि लेखा अषधकारी, मंुबई.  
16.षनिासी लेखा परीक्षा अषधकारी, मंुबई. 
17.सिध षजल्हा कोिागार अषधकारी,  
18.सिध षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी, 
19.सिध उप सषचि, कृषि ि पदुम  षिभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
20.सिध अिर सषचि/कायासन अषधकारी, कृषि ि, पदुम षिभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
21.उप सषचि, (पदुम-16) कृषि ि पदुम षिभाग,  मंत्रालय, मंुबई.  
22.उप सषचि,(अर्धसंकल्प -13, ि व्यय-1) षित्त षिभाग मंत्रालय, मंुबई. 
23.उप सषचि, (का-1411/1431), षनयोजन षिभाग  मंत्रालय, मंुबई.  
24.षनिडन्ती का.क्र.2अे.  

http://www.maharashtra.gov.in/


अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

मळू अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

परुक मागणी
जलैु 2018

परुक मागणी
नोव्हेंबर 2018

परुक मागणी    
माचष 2019

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

मंजरु सिुारीत अंदाज

 सिुारीत अंदाजामळेु   
     अर्षसंकल्पीत 
तरतूद            वाढ 
/ घट

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 डी-2  2235 सामाशजक सरुक्षा व कल्याण

कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु

आयकु्त, पशसंुवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पणेु

आयकु्त ,मत्स्यव्यवसाय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई

अवर सविव, कृवष पशसंुवर्धन, दगु्र्व्यवसाय ववकास 
व मत्स्यव्यवसाय ववभाग, (पदमु  प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई,

डी-3 2401 - शपकसंविषन

संिालन व प्रशासन                                                      (भावरत) 2401 0127 800.00 1700.00 17800.00 17800.00 0.00

                                                                                (दत्तमत) 2401 0136 4582710.00 4606047.00 3721293.00 -884754.00
ए
कू

4583510.00 1700.00 0.00 4623847.00 3739093.00 -884754.00

2 डी-3 ववभागीय व विल्हा कृवष कायालये 2401 0145 7335489.00 7919533.00 7039859.00 -1769508.00

3 डी-3 विल्हा कृवष कायालये 2401 0154 113254.00 113254.00 77216.00 -36038.00

4 डी-3 विल्हा पवरषदांना आ्थापना अनदुाने 2401 0163 1021255.00 1063956.00 1024795.00 -39161.00

5 डी-3
संगणक सेवा कृवष संिालनालय कायालयाच्या संगणकीकरण सेववेरील 
खिध

2401 1473 100.00 100.00 90.00 -10.00

6 डी-3 तालकुा बीिगणुन प्रक्षतेे्र 2401 0261 311722.00 344151.00 317783.00 -26368.00

7 डी-3 बीि,रासायवनक खत वनयंत्रण व वकटकनाशक िािणी प्रयोगशाळा 2401 0305 192197.00 120.15 192637.00 172671.00 -19966.00

8 डी-3 कृवष ववषयक मावहती पथक 2401 0735 8198.00 8000.00 7499.00 -501.00

9 डी-3 शेतकरी मावसक 2401 0744 30572.00 34832.00 27653.00 -7179.00

10 डी-3
वसंतराव नाईक राज्य कृवष व्यव्थापन प्रवशक्षण सं्था, नागपरू व वतच्या 
सात संलग्न सं्थांना सहायक अनदुान

2401 4258 95541.00 114550.00 81104.00 -33446.00

11 डी-3 भािीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व ्थानक उदयाने 2401 1722 396055.00 6444.00 598419.00 491789.00 -106630.00

12 डी-3 प्रर्ानमंत्री वपक ववमा योिनेंतगधत ववम्याच्या हप्तत्सयासाठी अथधसहाय्य 2401 A664 16538000.00 700000.00 16538000.00 17238000.00 700000.00

भावरत 800.00 1700.00 0.00 17800.00 17800.00 0.00

                                                                                    दत्तमत 30625093.00 0.00 6564.15 700000.00 31533479.00 30199752.00 -2223561.00

2401  शपकसंविषन -   एकूण 30625893.00 1700.00 6564.15 700000.00 31551279.00 30217552.00 -2223561.00

डी-3  2402 - मदृ व जलसंिारण

13 डी-3 मदृ सवके्षण आवण अन्वषेण व मदृ ववश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा 2402 0032 206773.00 1051.00 229069.00 228461.00 -608.00

2402 - मदृ व जलसंिारण एकूण 206773.00 0.00 1051.00 229069.00 228461.00 -608.00

डी-3  2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण

01 शपकसंविषन

14 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0025 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 2902479.00 50000.00 3477330.00 3053738.00 -423592.00

15 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0034  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 1004240.00 1098128.00 903030.00 -195098.00

16 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0043  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 2257496.00 50000.00 2332489.00 1991802.00 -340687.00

17 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला  सहायक अनदुान 2415 0052 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 1589303.00 1730616.00 1479776.00 -250840.00

18 डी-3 महाराष्ट्र कृवषववषयक वशक्षण व संशोर्न पवरषदेला सहायक 2415 0061 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 30275.00 29324.00 10500.00 -18824.00

2415 -  01  शपकसंविषन एकूण 7783793.00 0.00 100000.00 8667887.00 7438846.00 -1229041.00

(रू.हजारात)

पशरशिष्ट -अ
िासन शनणषय कृर्ी व पदमु शवभाग, क्र. अंदाज-2018/(प्र.क्र.55/18)/2-अे, शद.14 माचष,2019 चे सहपत्र

    सन 2018-2019  या आर्थर्क वर्ाच्या मंजरू सिुारीत अंदाजाचे शवतरण

1

कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु

डी-3

सामाविक सरुक्षा व कल्याण 2235 3159 10950.00 9864.00 -1086.00

 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

मळू अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

परुक मागणी
जलैु 2018

परुक मागणी
नोव्हेंबर 2018

परुक मागणी    
माचष 2019

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

मंजरु सिुारीत अंदाज

 सिुारीत अंदाजामळेु   
     अर्षसंकल्पीत 
तरतूद            वाढ 
/ घट

19 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0197 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 31177.00 35702.00 26655.00 -9047.00

20 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0179  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 37159.00 40867.00 37182.00 -3685.00

21 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0203 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 19600.00 21669.00 16704.00 -4965.00

2415 - 03 पिुसंविषन एकूण 87936.00 0.00 0.00 98238.00 80541.00 -17697.00

22 डी-3 दगु्र्शाळा ववज्ञान सं्था आरे 2415 0212 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 16683.00 18317.00 12700.00 -5617.00

23 डी-3 दगु्र्क्षते्र व्यव्थापन व पशसंुवर्धन पदववका पाठयक्रम 2415 0571 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 1152.00 1282.00 928.00 -354.00

2415 - 04 दगु्िव्यवसाय एकूण 17835.00 0.00 0.00 19599.00 13628.00 -5971.00

24 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0241  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, रत्सनावगरी 120920.00 129025.00 113910.00 -15115.00

25 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0268  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 3591.00 3745.00 2956.00 -789.00

2415 - 05 मत्सव्यवसाय एकूण 124511.00 0.00 0.00 132770.00 116866.00 -15904.00

26 डी-3
डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला कमधिा-यांच्या 
अंशदानाच्या रकमेइतकी समतलु्य अंशदानािी रक्कम देण्यासाठी सहायक 
अनदुान

2415 1012  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, रत्सनावगरी 31060.00 36029.00 27643.00 -8386.00

27 डी-3
महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला कमधिा-यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतकी 
समतलु्य अंशदानािी रक्कम देण्यासाठी सहायक अनदुान

2415 1021 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 36274.00 42077.00 36000.00 -6077.00

28 डी-3
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला कमधिा-यांच्या अंशदानाच्या 
रकमेइतकी समतलु्य अंशदानािी रक्कम देण्यासाठी सहायक अनदुान

2415 1041 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 58612.00 67989.00 34403.00 -33586.00

29 डी-3
डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला कमधिा-यांच्या अंशदानाच्या 
रकमेइतकी समतलु्य अंशदानािी रक्कम देण्यासाठी सहायक अनदुान

2415 1059  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 21114.00 24492.00 22841.00 -1651.00

2415 - (80) (120) एकूण 147060.00 0.00 0.00 170587.00 120887.00 -49700.00

2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण- एकूण 8161135.00 0.00 100000.00 9089081.00 7770768.00 -1318313.00

दत्तमत 38993001.00 0.00 107615.15 40851629.00 38198981.00 -3542482.00

भाशरत 800.00 1700.00 0.00 17800.00 17800.00 0.00

एकूण 38993801.00 1700.00 107615.15 40869429.00 38216781.00 -3542482.00

डी-7

30 डी-7 अन्वीक्षा वन-प्रयोगवनदेशन प्रक्षतेे्र 2702 1933  कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 3050.00 3500.00 3500.00 0.00

31 डी-7 3451- सविवालय आर्थथक सेवा 3451 0672
अवर सविव, कृवष पशसंुवर्धन, दगु्र्व्यवसाय ववकास 
व मत्स्यव्यवसाय ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

176521.00 161727.00 162361.00 634.00

डी-7 एकूण 179571.00 0.00 0.00 165227.00 165861.00 634.00

डी-11

32 डी-11 कृवष ववदयापीठाच्या कमधिा-यांना घरबांर्णी अग्रीम उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, दापोली, वि- रत्सनावगरी

उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर

उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी

 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला

05 मत्सव्यवसाय

इतर संस्र्ाना सहाय्य

मागणी क्र. डी-3 एकूण-

 2702 लहान बांिकामे

 6216  गहृशनमाणासाठी कजे 

6216 0201 7643.00

04 दगु्िव्यवसाय

03 पिुसंविषन

7643.00 0.00

7643.00



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

मळू अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

परुक मागणी
जलैु 2018

परुक मागणी
नोव्हेंबर 2018

परुक मागणी    
माचष 2019

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

मंजरु सिुारीत अंदाज

 सिुारीत अंदाजामळेु   
     अर्षसंकल्पीत 
तरतूद            वाढ 
/ घट

डी-11 7610, िासकीय कमषचारी इत्यादींना कजे कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु

आयकु्त, पशसंुवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पणेु

आयकु्त ,मत्स्यव्यवसाय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई
अवर सविव, कृवष पशसंुवर्धन, दगु्र्व्यवसाय ववकास 
व मत्स्यव्यवसाय ववभाग, (पदमु  प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई,

33 डी-11 घर बांर्णी अवग्रमे 7610 0211 224595.00 181000.00 178928.00 -2072.00

34 डी-11 मोटार वाहन खरेदी अवग्रमे 7610 0229 30600.00 5086.00 3948.00 -1138.00

35 डी-11 इतर वाहन खरेदी अवग्रमे 7610 0238 28.00 25.00 10.00 -15.00

36 डी-11 संगणक खरेदी अवग्रमे 7610 1922 11350.00 2200.00 1595.00 -605.00

एकूण 7610 266573.00 0.00 0.00 188311.00 184481.00 -3830.00

डी-11 एकूण 274216.00 0.00 0.00 195954.00 192124.00 -3830.00

दत्तमत 39454431.00 0.00 107615.15 0.00 41223760.00 38556966.00 -3545678.00

भाशरत 800.00 1700.00 0.00 0.00 17800.00 17800.00 0.00

एकूण 39455231.00 1700.00 107615.15 0.00 41241560.00 38574766.00 -3545678.00

एकूण अशनवायष

7610
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