
                                                                                            
राज्यातील चार कृषि षिद्यापीठाांना सन 2018-19 या 
आर्थिक ििात सुधारीत अांदाजानुसार काययक्रमाांतर्यत 
योजनाांचे अनुदान षितरीत करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसांिधयन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभार्, 

शासन षनर्यय क्रमाांक : कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
मादाम कामा मार्य,  हुतात्समा राजरु्रु चौक,  

मांत्रालय षि्तार, मुांबई-400 032. 
षदनाांक : 25 माचय, 2019.  

 

िाचा :-  1) शासन षनर्यय,कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक - मफुकृषि-1799/प्र.क्र.174/20-अे, 
                 षदनाांक 18/12/2000, 
             2) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार् क्रमाांक - अियसां - 2018/प्र.क्र. 69/अियसांकल्प-3, 
                 षदनाांक 02 एषप्रल, 2018, 
  3) शासन षनर्यय, कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक अांदाज-2018/ (प्र.क्र.55/18)/2-अे, 
                 षदनाांक 06एषप्रल, 2018. 
             4) शासन षनर्यय, कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक कृषिषि-3718/प्र.क्र.54/7-अे, 
                षदनाांक  12 एषप्रल, 2018, 
            5) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार् क्रमाांक पूरक - 2018/प्र.क्र.95/अियसांकल्प-3, 
                  षदनाांक 27 जुलै, 2018, 
            6) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार् क्रमाांक पूरक - 2018/प्र.क्र.135/अियसांकल्प-3, 
                  षदनाांक 05 षिसेंबर, 2018, 
 ७)  शासन षनर्यय, कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक - मफुषि-1418/प्र.क्र.130/7-अे, 
                षदनाांक  22 जानेिारी, 2019, 
           8) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभार् क्रमाांक - अियसां - 2017/प्र.क्र.69/अियसांकल्प-3, 
                षदनाांक 25 जानेिारी, 2019, 
            9) शासन षनर्यय, कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक - अांदाज-2019/ (प्र.क्र. 55/18)/2-अे, 
                 षदनाांक 29 जानेिारी, 2019, 
          10) शासन षनर्यय, कृषि ि पदुम षिभार् क्रमाांक - कृषिषि-3718/प्र.क्र.54/7-अे, 
                षदनाांक  13 फेब्रिुारी, 2019, 
शासन षनर्यय :- 

राज्यातील चार कृषि षिद्यापीठाांना  सन 2018-19 या आर्थिक ििाकरीता मार्र्ी क्रमाांक िी-3, 
"2415 कृषि षिियक सांशोधन ि षशक्षर्" या मुख्य लेखाशीिाखाली "01 पीक सांिधयन", या उपशीिांतर्यत 
31 सहायक अनुदान (ितेनेतर), 35, भाांििली मत्तेच्या षनर्थमतीकषरता अनुदान ि 36, सहायक अनुदाने 
(ितेन)  या बाबीखाली (काययक्रमाांतर्यत) नमूद केलेल्या अटी ि शतीस अधीन राहून सुधारीत अांदाज षितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

 



शासन षनर्यय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
 

पषृ्ठ 7 पैकी 2  
 

 
 
 

अ.क्र. 
 

लखेाषशिय 
 

उषिष्ट्ट / 
बाब 

 

आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषधकारी 

 

सन 2018-19 करीता अियसांकल्ल्पत षनधी सुधाषरत 
अांदाज 

िाढ (+) 
/ घट (-) मूळ 

अनुदान 
पुरक 

अनुदान 
पुनर्थिषन- 

योजनाव्दारे 
उपलब्ध  
करुन 

 षदललेा 
षनधी 

एकूर् 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
अ) महात्समा फुल ेकृषि षिद्यापीठ, राहुरी, षजल्हा - अहमदनर्र 

1. 01, पीक सांिधयन 
120, इतर सां्िाना 

सहाय्य 
(00) (06) 

म.फु.कृ.षि.ला 
सहायक अनुदान 

(काययक्रम) 
(2415 0072) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अहमदनर्र 

1,00,00 - - 1,00,00 80,00 (-) 
20,00 

35, 
भाांििली 
मत्तचे्या 
षनर्थमती-
करीता 
अनुदान 

4,00,00 30,00,00 - 34,00,00 27,20,00 (-) 6,80,00 

36, 
सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

3,00,00 - - 3,00,00 2,94,56 (-) 5,44 

एकूर्  8,00,00 30,00,00 - 38,00,00 30,94,56 (-) 
7,05,44 

2. 01, पीक सांिधयन 
120, इतर सां्िाना 

सहाय्य 
(00)(15) 

म.फु.कृ.षि.ला  
मार्ासिर्ीय 

षिद्यार्थ्यांच्या शैक्षषर्क 
फी प्रषतपूतीसाठी 
सहायक अनुदान 

(काययक्रम) 
(2415 0938) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अहमदनर्र 

16,00,00 - - 16,00,00 16,00,00 0 

एकूर्  16,00,00 - - 16,00,00 16,00,00 0 
3. 01, पीक सांिधयन 

120,इतर सां्िाना 
सहाय्य 

(00) (19) भारतीय 
कृिी अनुसांधान 

पषरिद अियसहाल्य्यत 
योजनेअांतर्यत 
म.फु.कृ.षि.ला 

सहायक अनुदान 
(राज्य षह्सा 25 

टक्के) 
(काययक्रम) 

(2415 1086) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अहमदनर्र 

7,00,00 - - 7,00,00 7,00,00 0 

एकूर्  7,00,00 - - 7,00,00 7,00,00 0 



शासन षनर्यय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
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 (रुपये हजारात) 
 

 

अ.क्र. 
 

लखेाषशिय 
 

उषिष्ट्ट / 
बाब 

 

आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषधकारी 

 

सन 2018-19 करीता अियसांकल्ल्पत षनधी सुधाषरत 
अांदाज 

िाढ (+) / 
घट (-) मूळ अनुदान पुरक 

अनुदान 
पुनर्थिषन- 

योजनाव्दारे 
उपलब्ध  
करुन 

 षदललेा 
षनधी 

एकूर् 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ब) िॉ.बाळसाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ, दापोली, षजल्हा - रत्सनाषर्री 

4 01, पीक सांिधयन 
120, इतर सां्िाना 

सहाय्य 
(00) (06) 

िॉ.बा.सा.को.कृ. 
षि.ला सहायक 

अनुदान 
(काययक्रम) 

(2415 0081) 
 
 
 
 

 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
दापोली 

45,00 - - 45,00 36,00 (-) 9,00 

35, 
भाांििली 
मत्तचे्या 
षनर्थमती-
करीता 
अनुदान 

2,75,00 - - 2,75,00 2,20,00 (-) 55,00 

36, 
सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

4,80,00   4,80,00 4,17,65 (-) 62,35 

एकूर्  8,00,00 - - 8,00,00 6,73,65 (-) 1,26,35 
5. 01, पीक सांिधयन 

120, इतर सां्िाना 
सहाय्य 

(00)(16) 
िॉ.बा.सा.को. 

कृ.षि.ला  
मार्ासिर्ीय 
षिद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षषर्क फी 
प्रषतपूतीसाठी 

सहायक अनुदान 
(काययक्रम) 

(2415 0947) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
दापोली 

6,00,00 - - 6,00,00 6,00,00 0 

एकूर्  6,00,00 - - 6,00,00 6,00,00 0 
6. 01, पीक सांिधयन 

120,इतर सा्ं िाना 
सहाय्य 

(00) (20) भारतीय 
कृिी अनुसांधान 

पषरिद अियसहाल्य्यत 
योजनेअांतर्यत 

िॉ.बा.सा.को.कृ. 
षि.ला सहायक 

अनुदान (राज्य षह्सा 
25 टक्के) 
(काययक्रम) 

(2415 1095) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
दापोली 

3,00,00 - - 3,00,00 3,00,00 0 

एकूर्  3,00,00 - - 3,00,00 3,00,00 0 



शासन षनर्यय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
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अ.क्र. 
 

लखेाषशिय 
 

उषिष्ट्ट / 
बाब 

 

आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषधकारी 

 

सन 2018-19 करीता अियसांकल्ल्पत षनधी सुधाषरत 
अांदाज 

िाढ (+) / 
घट (-) मूळ अनुदान पुरक 

अनुदान 
पुनर्थिषन- 

योजनाव्दारे 
उपलब्ध  
करुन 

 षदललेा 
षनधी 

एकूर् 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
क) िॉ.पांजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला, षजल्हा - अकोला 

7. 01, पीक सांिधयन 
120, इतर सां्िाना 

सहाय्य 
(00) (08) 

िॉ.पां.दे..कृ. षि.ला 
सहायक अनुदान 

(काययक्रम) 
(2415 0099) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अकोला 

86,30 - - 86,30 57,30 (-) 29,00 

35, 
भाांििली 
मत्तचे्या 
षनर्थमती-
करीता 
अनुदान 

4,64,00 2,00,00 - 6,64,00 5,20,83 (-) 1,43,17 

36, 
सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

1,06,00 - - 1,06,00 0 (-) 1,06,00 

एकूर्  6,56,30 2,00,00 - 8,56,30 5,78,13 (-) 2,78,17 
8. 01, पीक सांिधयन 

120, इतर सां्िाना 
सहाय्य 

(00)(21) िॉ.पां.दे. 
कृ.षि. ला  

मार्ासिर्ीय 
षिद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षषर्क फी 
प्रषतपूतीसाठी 

सहायक अनुदान 
(काययक्रम) 

(2415 0956) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अकोला 

3,00,00 - - 3,00,00 2,10,00 (-) 90,00 

एकूर्  3,00,00 - - 3,00,00 2,10,00 (-) 90,00 
9. 01, पीक सांिधयन 

120,इतर सां्िाना 
सहाय्य 

(00) (21) भारतीय 
कृिी अनुसांधान 

पषरिद 
अियसहाल्य्यत 
योजनेअांतर्यत 

िॉ.पां.दे..कृ.षि.ला 
सहायक अनुदान 
(राज्य षह्सा 25 

टक्के) 
(काययक्रम) 

(2415 1101) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अहमदनर्र 

4,30,00 - - 4,30,00 4,30,00 0 

एकूर्  4,30,00 - - 4,30,00 4,30,00 0 
 



शासन षनर्यय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
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अ.क्र. 
 

लखेाषशिय 
 

उषिष्ट्ट / 
बाब 

 

आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषधकारी 

 

सन 2018-19 करीता अियसांकल्ल्पत षनधी सुधाषरत 
अांदाज 

िाढ (+) / 
घट (-) मूळ अनुदान पुरक 

अनुदान 
पुनर्थिषन- 

योजनाव्दारे 
उपलब्ध  
करुन 

 षदललेा 
षनधी 

एकूर् 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ि) िसांतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी, षजल्हा - परभर्ी 

10. 01, पीक सांिधयन 
120, इतर सां्िाना 

सहाय्य 
(00) (09) 

ि.ना.म.कृ. षि.ला 
सहायक अनुदान 

(काययक्रम) 
(2415 0105) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
परभर्ी 

90,00 - - 90,00 72,00 (-) 18,00 

35, 
भाांििली 
मत्तचे्या 
षनर्थमती-
करीता 
अनुदान 

2,75,00 - - 2,75,00 2,20,00 (-) 55,00 

36, 
सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

2,35,00 - - 2,35,00 2,66,06 (+) 31,06 

एकूर्  6,00,00 - - 6,00,00 5,58,06 (-) 41,94 
11. 01, पीक सांिधयन 

120, इतर सां्िाना 
सहाय्य 

(00)(18) ि.ना.म. 
कृ.षि.ला  

मार्ासिर्ीय 
षिद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षषर्क फी 
प्रषतपूतीसाठी 

सहायक अनुदान 
(काययक्रम) 

(2415 0965) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
परभर्ी 

11,00,00 - - 11,00,00 11,00,00 0 

एकूर्  11,00,00 - - 11,00,00 11,00,00 0 
12. 01, पीक सांिधयन 

120,इतर सा्ं िाना 
सहाय्य 

(00) (22) भारतीय 
कृिी अनुसांधान 

पषरिद अियसहाल्य्यत 
योजनेअांतर्यत 

ि.ना.म.कृ.षि.ला 
सहायक अनुदान 
(राज्य षह्सा 25 

टक्के) 
(काययक्रम) 

(2415 1112) 

31, 
सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उप षिभार्ीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अकोला 

4,50,00 - - 4,50,00 4,50,00 00 

एकूर्  4,50,00 - - 4,50,00 4,50,00 00 
एकूर् (अ+ब+क+ि) (काययक्रमाांतर्यत) 83,36,30 32,00,00 - 115,36,30                               102,94,40 (-) 12,41,90 
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अटी ि शती 
1)  सदर षनधी खचय करताना सांदभय क्रमाांक - 4, 7, 8, 9 ि 10, येिील शासन षनर्ययाांतील अटी शतींची 
पूतयता करण्यात यािी तसेच ज्या योजनाांसाठी षनधी षितरीत करण्यात आला आहे त्सयाच योजनाांसाठी ि मांजूर 
बाबींसाठीच षनधी खचय करण्यात यािा. 
2) चारही कृषि षिद्यापीठास मांजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे अषधषनयम 1983, 

महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे पषरषनयम 1990, आषर् महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे लेखा सांषहता 1991 मधील 
तरतूदीप्रमारे् आषर् प्रचषलत शासन आदेश ि षिषहत काययपध्दतीनुसार सक्षम अषधका-याांची प्रशासकीय ि 
षित्तीय मान्यता घेतल्यानांतर षिहीत मयादेत खचय करण्यात याि.े केिळ अियसांकल्पीय तरतूद आहे ककिा 
अनुदान षितरीत केले आहे म्हर्नू खचय करु नये.  
3) उप षिभार्ीय कृषि अषधकारी, अहमदनर्र, उप षिभार्ीय कृषि अषधकारी, दापोली, उप षिभार्ीय कृषि 
अषधकारी, अकोला ि उप षिभार्ीय कृषि अषधकारी, परभर्ी याांनी िरील पषरच्छेद 1 मधील षििरर्पत्रातील 
्तांभ क्र. 9 मध्य े षितरीत केलेले अनुदान शासन षनर्यय क्रमाांक कृषि ि सहकार षिभार् क्रमाांक अेजीयु-
1072/18471/व्ही, षदनाांक 27 सप्टेंबर 1972 आषर् शासन षनर्यय क्रमाांक कृषिषि- 2003/सीआर-35/20-
अे, षदनाांक 25/4/2003 मध्य ेनमूद केल्याप्रमारे् सांबांषधत कृषि षिद्यापीठाचे षनयांत्रक याांना अदा करण्याबाबत 
आिश्यक ती काययिाही करािी.  
4) या षप्रत्सयियचा खचय सन 2018-19 च्या अांदाजपत्रकात त्सया त्सया लेखाशीिाखाली मांजूर केलेल्या मयादेत 
भार्िािा ि त्सयाच लेखाषशिाखाली खची टाकण्यात यािा.  

हे आदेश महाराष्ट्र अियसांकल्प षनयम पुल््तका (भार्-1) 1977 मधील पषरच्छेद 142 ि 162 (अ) अन्िये 
प्रशासकीय षिभार्ाांना प्रदान केलेल्या अषधकारानुसार ि षित्त षिभार्ाने सुधाषरत अांदाज मान्य केलेल्या 
्पष्ट्टीकरर्ास अनुसरुन मांजूर करण्याांत येत आहे. 

सदर शासन षनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या िबेसाईटिर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्सयाचा सांर्र्क साांकेताांक क्रमाांक 201903251322117401 असा आहे. सदर 
शासन षनर्यय षिजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
                                                                                     

                                                   (प्रताप व्य.षर्ते) 
                                                                                     कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रषत, 

1. सद्य सषचि तिा महासांचालक / सल्लार्ार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोधन पषरिद, पुरे्, 
2. सांचालक (कृषि प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, पुरे्-1, 
3. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक/सांचालक (षशक्षर्)/षिद्यापीठ अषभयांता,महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, 

राहुरी,  

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


शासन षनर्यय क्रमाांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र. 54/7-अ,े 
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4. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक/सांचालक (षशक्षर्) षिद्यापीठ अषभयांता, िॉ. बाळासाहेब सािांत 
कोकर् कृषि षिद्यापीठ,दापोली,  

5. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक/सांचालक (षशक्षर्)षिद्यापीठ अषभयांता, िसांतराि नाईक मराठिािा कृषि 
षिद्यापीठ, परभर्ी,  

6. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक/सांचालक (षशक्षर्)/षिद्यापीठा अषभयांता, िॉ. पांजाबराि देशमुख कृषि 
षिद्यापीठ, अकोला,  

7. उपषिभार्ीय कृषि अषधकारी, अहमदनर्र/दापोली/अकोला/परभर्ी,  
8. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुरे्, 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मुांबई / नार्पूर, 
10. षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, अहमदनर्र, षजल्हा अहमदनर्र, 
11. उपकोिार्ार अषधकारी, राहूरी, षजल्हा अहमदनर्र, 
12. षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, रत्सनाषर्री, षजल्हा रत्सनाषर्री,  
13. उपकोिार्ार अषधकारी, दापोली, षजल्हा रत्सनाषर्री,  
14. षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, अकोला, षजल्हा अकोला,  
15. उपकोिार्ार अषधकारी, अकोला, षजल्हा अकोला,  
16. षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, परभर्ी, षजल्हा परभर्ी,  
17. उपकोिार्ार अषधकारी, परभर्ी, षजल्हा परभर्ी,  
18. अषधदान ि लेखा अषधकारी, मुांबई, 
19. षनिासी लेखापषरक्षा अषधकारी, मुांबई, 
20. षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, पुरे्, 
21. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनधी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 
22. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनधी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 
23. षित्त षिभार् (व्यय-1 / अियसांकल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई - 400 032, 
24. कक्ष अषधकारी, कायासन 2अे / 6अे, कृषि ि पदुम षिभार्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032, 
25. कायासन 7-अे (षनििन्ती), कृषि ि पदुम षिभार्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
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