
         चार कृषि षिद्यापीठे आषि महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि  
                                                                                                   संिोधन पषरिद, पिेु यानंा सन 2018-19 या      

         आर्थिक ििात सधुारीत अदंाजानुसार  अषनिायय  
                                                                                                  योजनांचे अनुदान षितरीत करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र िासन 
कृषि, पिुसंिधयन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभाग, 

िासन षनियय क्रमांक : कृषिषि-3718/प्र. क्र.53/7-अ,े 
मादाम कामा मागय,  हुतात्समा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय षि्तार, मंुबई-400 032. 
षदनांक :  25 माचय, 2019.  

 

िाचा :-  1) िासन षनियय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमांक -मफुकृषि-1799/प्र.क्र.174/20-अ,े 
                 षदनांक 18/12/2000, 
             2) िासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्रमांक - अियसं - 2018/प्र.क्र.68/अियसंकल्प-3, 
                  षदनाकं 02 एषप्रल, 2018, 
 3) िासन षनियय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमांक - अंदाज-2018/(प्र.क्र. 55/18)/2-अ,े 
                 षदनांक  06 एषप्रल, 2018, 
 4) िासन षनियय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमांक कृषिषि-3718/प्र.क्र.53//7-अे, 
                षदनाकं  12 एषप्रल, 2018, 
            5) िासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्रमाकं परूक - 2018/प्र.क्र.95/अियसकंल्प-3, 
                  षदनाकं 27 जुलै, 2018, 
            6) िासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्रमाकं परूक - 2018/प्र.क्र.135/अियसकंल्प-3, 
                  षदनाकं 05 षिसेंबर, 2018, 
            7) िासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्रमाकं - अियस ं- 2017/प्र.क्र.69/अियसंकल्प-3, 
                षदनाकं 25 जानेिारी, 2019, 
           8) िासन षनियय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमांक - अदंाज-2019/(प्र.क्र. 55/18)/2-अ,े 
                 षदनांक 29 जानेिारी, 2019. 
           9) िासन षनियय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमांक कृषिषि-3718/प्र.क्र.53//7-अ,े 
                षदनाकं  01 फेब्रिुारी, 2019, 
          10) िासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्रमाकं - अियस ं- 2019/प्र.क्र.42/अियसंकल्प-3, 
                षदनाकं 08 माचय, 2019. 
 

िासन षनियय :- 

 उपरोक्त संदभय क्रमाकं - 1 येिील िासन षनियय षदनांक 18/12/2000 अन्िये सन 2000-01 या आर्थिक 
ििापासून राज्यातील कृषि षिद्यापीठानंा योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सधुाषरत सहायक अनुदान सुत्र षिहीत 
केले आहे. त्सयानुसार राज्यातील चार कृषि षिद्यापीठे आषि महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि सिंोधन पषरिद, पिेु यांना सन 
2018-2019 या आर्थिक ििात 'मागिी क्र िी-3, 2415 कृषि षिियक सिंोधन ि षिक्षि' या मुख्य  लेखािीिाखाली 
“01, पीक संिधयन”,”03, पिुसंिधयन” ि “05,  मत्स्यव्यिसाय” या उपिीिांतगयत 04 षनिृत्तीितेन षिियक खचय, 
31, सहायक अनुदाने (ितेनेतर) 36, सहायक अनुदाने (ितेन) या बाबींकरीता तसचे “मागिी क्र. िी-11, 6216 
गृहषनमािासाठी कज,े”  या मुख्य लेखािीिाखाली 55-कज े ि आगाऊ रकमा या बाबींसाठी सधुारीत अंदाज 
सोबतच्या पषरषिष्ट्ट “अ” मधील षििरिपत्रातील ्तंभ - 9 मध्ये  दियषिल्याप्रमािे  मंजुर केलेले सधुाषरत 
अंदाजानुसार अनुदान षितरीत करण्यात येत असून सदर अनुदान संदभय क्रमाकं - 4 येिील षदनांक 12 एषप्रल, 2018 
च्या िासन षनिययातील अटी ि ितींच्या तसेच खालील अटींस अधीन राहून षितरीत करण्यास िासन मंजुरी देत 
आहे.  
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1) सुधारीत अंदाजानुसार मंजूर केलेल्या अनुदानाचा उपमुख्यलेखाषिियषनहाय गटषनहाय, योजना षनहाय आषि 
बाबषनहाय तपिील सोबतच्या षििरिपत्रामध्ये नमूद केला आहे. कृषि षिद्यापीठांनी ि कृषि पषरिदेने उपलेखाषििय / 
गट / योजना आषि बाबषनहाय षितरीत केलेला षनधी संबधंीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हिनू 
पढेु चालू ठेिण्यास िासनाने मान्यता षदली आहे, त्सया पदांचे ितेन ि भत्ते आषि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खचय करािा.  
2) कृषि षिद्यापीठानंा ि कृषि पषरिदेस मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे अषधषनयम 
1983, महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे पषरषनयम 1990, आषि महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठे लेखा संषहता 1991 मधील 
तरतूदीप्रमािे आषि प्रचषलत िासन आदेि ि षिषहत काययपध्दतीनुसार सक्षम अषधका-यांची प्रिासकीय ि षित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर षिहीत मयादेत खचय करण्यात याि.े केिळ अियसकंल्पीय तरतूद आहे ककिा अनुदान षितरीत 
केल ेआहे म्हिनू खचय करु नये.  

3) सोबतच्या पषरषिष्ट्ट “अ” मधील षििरिपत्रातील ्तंभ क्र. 4  मध्ये नमूद केल्याप्रमािे उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, अहमदनगर, उपषिभागीय कृषि अषधकारी, दापोली, उपषिभागीय कृषि अषधकारी, अकोला, उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, परभिी आषि संचालक (कृषि प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयकु्तालय, पिेु यांच्या षनयंत्रिाखालील 
काययरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पिेु या आहरि ि संषितरि अषधकारी यानंी 
संबषंधत उपिीिांतगयत ्तंभ क्र. 9 खाली मंजूर केलेले अनुदान  िासन षनियय क्रमाकं कृषि ि सहकार षिभाग क्रमाकं 
अेजीयु-1072/18471/व्ही, षदनांक 27 सप्टेंबर 1972 आषि िासन षनियय क्रमाकं कृषिषि- 2003/सीआर-35/20-
अे, षदनांक 25/4/2003 मध्ये न मूद केल्याप्रमािे कृषि षिद्यापीठाचंे षनयंत्रक ि सल्लागार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षिक्षि 
ि संिोधन पषरिद, पिेु यांना अदा करण्याबाबत आिश्यक काययिाही करािी.  
 

4) या षप्रत्सयियचा खचय सन 2018-2019 च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे जोिपत्र “अ” मधील षििरिपत्रातील ् तंभ 
क्रमांक 2 मध्ये नमूद केलेल्या लेखािीिाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून माषसक षनधी षििरिपत्राच्या मयादेत 
भागिािा ि त्सयाच लेखाषििाखाली खची टाकण्यात यािा.  

हे आदेि महाराष्ट्र अियसंकल्प षनयम पसु््तका (भाग-1) 1977 मधील पषरच्छेद 142 ि 162 (अ) अन्िये 
प्रिासकीय षिभागांना प्रदान केलेल्या िक्तीनुसार ि  षित्त षिभागाने सधुाषरत अंदाजात मान्य केलेल्या ् पष्ट्टीकरिास 
अनुसरुन मंजूर करण्यांत येत आहे. 

 सदर िासन षनियय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असनू त्सयाचा संगिक सांकेताकं क्रमाकं  201903251309040701 असा आहे. सदर िासन षनियय षिजीटल 
्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने,  

 

 

 

                                                                                                      ( प्रताप व्य.षगते ) 
                                                                                      कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र िासन.  

प्रषत, 

1. सद्य सषचि तिा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिद, पिेु, 
2. कुलगुरु/कुलसषचि/षनयंत्रक/षिद्यापीठ अषभयंता, महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी,  
3. कुलगुरु/कुलसषचि/षनयंत्रक/ षिद्यापीठ अषभयंता, िॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृषि षिद्यापीठ, दापोली, 
4. कुलगुरु/कुलसषचि/षनयंत्रक/षिद्यापीठ अषभयंता, िसंतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभिी,  
5. कुलसषचि/षनयंत्रक/षिद्यापीठ अषभयंता, िॉ. पंजाबराि देिमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला,  
6. सल्लागार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि सिंोधन पषरिद, पिेु, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. उपषिभागीय कृषि अषधकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभिी,  
8. संचालक (कृषि प्रषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, पिेु-1, 
9. सहायक संचालक (लेखा-1), कृषि आयकु्तालय, पिेु, 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञेयता), मंुबई / नागपरू, 
11. षजल्हा कोिागार अषधकारी, अहमदनगर / उपकोिागार अषधकारी, राहूरी, षज.अहमदनगर, 
12. षजल्हा कोिागार अषधकारी, दापोली / उपकोिागार अषधकारी, दापोली, षज.रत्सनाषगरी,  
13. षजल्हा कोिागार अषधकारी, अकोला / उपकोिागार अषधकारी, अकोला, षज. अकोला,  
14. षजल्हा कोिागार अषधकारी, परभिी / उपकोिागार अषधकारी, परभिी, षज.परभिी,  
15. अषधदान ि लेखा अषधकारी, मंुबई, 
16. षनिासी लेखापषरक्षा अषधकारी, मंुबई, 
17. षजल्हा कोिागार अषधकारी, पिेु, 
18. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनधी लेखा, कोकि भिन, निी मंुबई, 
19. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनधी लेखा, कोकि भिन, निी मंुबई, 
20. षित्त षिभाग (व्यय-1 / अियसकंल्प - 13), मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
21. कक्ष अषधकारी, कायासन 2अे / 6अ,े कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
22. कायासन 7-अ े(षनििन्ती), कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
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पषरषिष्ट्ट -“अ” 
िासन षनियय, कृषि ि पदु षिभाग क्रमाकं : कृषिषि-3718/प्र. क्र.53/7अ,े षदनाकं 25/03/2019 सोबतचे पषरषिष्ट्ट. 

                                                                                                                                                                                                                                     (रुपये हजारात)  

अ. 
क्र. 

लखेािीिय 
उषिष्ट्टे ि 

बाब 

 
 

आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी 

सन 2018-19 करीता अियसंकस्ल्पत षनधी 

सुधाषरत 
अंदाज 

िाढ (+) / 
घट (-) 

 
मूळ तरतूद 

पुरक 
अनुदान 

पुनर्थिषन - 
योजनाव्दारे 

उपलब्ध करुन 
षदललेा षनधी 

एकूि 

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

1)  01 पीकसंिधयन 

120 इतर सं्िांना  सहाय्य 
(01) म.फु. कृ.षि.ला सहायक अनुदान 

(2415 0025) 
 
 

04, षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अहमदनगर 

144,83,98 0 0 144,83,98 144,83,98 0 

31, सहायक अनुदाने(ितेनेतर) 11,70,45 0 0 11,70,45 10,53,40 (-) 1,17,05 
36, सहायक अनुदाने (ितेन) 191,18,87 0   0 191,18,87 150,00,00 (-) 41,18,87 

एकूि  347,73,30 0 0 347,73,30 305,37,38 (-) 42,35,92 

2) 03 पिुसंिधयन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00)(01) म.फु. कृ.षि. ला  सहायक 
अनुदान 

(2415 0197) 
 

31 ,सहायक अनुदाने (ितेनेतर) उपषिभागीय 
कृषि 

अषधकारी, 
अहमदनगर 

12,84 0 0 12,84 11,55 (-) 1,29 
36, सहायक अनुदाने (ितेन) 3,44,18 0 0 3,44,18 2,55,00 (-) 89,18 

एकूि  3,57,02 0 0 3,57,02 2,66,55 (-) 90,47 

3) 80 सियसाधारि 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (02) म.फु. कृ.षि. ला 
कमयचा-यांच्या अंिदानाच्या रकमेइतकी 
समतुल्य अंिदानाची रक्कम देण्यासाठी 

सहायक अनुदान 
(2415 1021) 

 

04, षनिृत्तीितेनषिियक खचय उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अहमदनगर 

4,20,77 0 0 4,20,77 3,60,00 (-) 60,77 

एकूि  4,20,77 0 0 4,20,77 3,60,00 (-) 60,77 
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अ. 
क्र. 

लखेािीिय 
उिष्ट्टे ि 

बाब 

 
 

आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी 

सन 2018-19 करीता अियसंकस्ल्पत षनधी 

एकूि 
सुधाषरत 
अंदाज 

 

िाढ (+) / 
घट (-) 

    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 

4) 01 पीकसंिधयन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (02) िॉ. बा. सा. को. कृ. षि. ला 
सहायक अनुदान (2415 0034) 

 

04, षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

दापोली 

31,94,21 0 0 31,94,21 22,00,00 (-) 9,94,21 
31, सहायक अनुदाने (ितेनेतर) 3,67,00 0 0 3,67,00 3,30,30 (-) 36,70 

36, सहायक अनुदाने (ितेन) 74,20,07 0 0 74,20,07 65,00,00 (-) 9,20,07 
एकूि  109,81,28 0 0 109,81,28 90,30,30 (-) 19,50,98 

5) 

03 पिुसंिधयन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (02) िॉ. बा. सा. को. कृ. षि. ला 
सहायक अनुदान (2415 0179) 

 

04 षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

दापोली 

2,81,80 0 0 2,81,80 2,81,80 0 
31 सहायक अनुदाने (ितेनेतर) 11,14 0 0 11,14 10,02 (-) 1,12 
36 सहायक अनुदाने (  ितेन) 1,15,73 0 0 1,15,73 80,00 (-) 35,73 

एकूि  4,08,67 0 0 4,08,67 3,71,82 (-) 36,85 

6) 

05 मत्स्यव्यिसाय 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (02) िॉ. बा. सा. को. कृ. षि. ला 
सहायक अनुदान (2415 0241) 

 

04 षनिृत्तीितेन 
षिियक खचय 

उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

दापोली 

2,54,54 0 0 2,54,54 2,00,00 (-) 54,54 

31 सहायक अनुदाने (ितेनेतर) 43,45 0 0 43,45 39,10 (-) 4,35 
36 सहायक अनुदाने(  ितेन) 9,92,26 0 0 9,92,26 9,00,00 (-) 92,26 

एकूि  12,90,25 0 0 12,90,25 11,39,10 (-) 1,51,15 

7) 

80 सियसाधारि 

120 इतर सं् िांना सहाय्य 

(00) (01) िॉ. बा. सा. को. कृ. ला 
कमयचा-यांच्या अंिदानाच्या रकमेइतकी 
समतुल्य अंिदानाची रक्कम देण्यासाठी 

सहायक अनुदान 
 (2415 1012) 

 

04, षनिृत्तीितेनषिियक खचय 
 

उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 
दापोली 

3,60,29 0 0 3,60,29 2,76,43 (-) 83,86 

एकूि  3,60,29 0 0 3,60,29 2,76,43 (-) 83,86 
 
 



िासन षनियय क्रमांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र.53/7-अ,े 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 6  
 

अ. 
क्र. 

लखेािीिय 
उिष्ट्टे ि 

बाब 

 
 

आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी 

सन 2018-19 करीता अियसंकस्ल्पत षनधी 

एकूि 
सुधाषरत 
अंदाज 

 

िाढ (+) / 
घट (-) 

 
मूळ तरतूद पुरक 

अनुदान 

पुनर्थिषनयो - 
जनाव्दारे 

उपलब्ध करुन 
षदललेा षनधी 

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

8)  
01 पीकसंिधयन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (03) िॉ. पं. दे. कृ. षि. ला  सहायक 
अनुदान 

(2415 0043) 
 
 

04 षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 
अकोला 

89,31,01 0 0 89,31,01 89,31,01 0 

31 सहायक अनुदाने (ितेनेतर) 
 

12,42,20 0 0 12,42,20 11,17,98 (-) 1,24,22 

36 सहायक अनुदाने (  ितेन) 
 

 

131,51,68 0 0 131,51,68 98,69,03 (-) 32,82,65 

एकूि 
 

 233,24,89 0 0 233,24,89 199,18,02 (-) 34,06,87 

9)   
05 मत्स्यव्यिसाय 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (03) िॉ. पं. दे. कृ. षि. ला सहायक  
अनुदान 

(2415 0268) 
 
 

31 सहायक अनुदाने  (ितेनेतर) 
 

 

उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 
अकोला 

1,25 0 0 1,25 1,12 13 

36 सहायक अनुदाने (ितेन) 
 
 

36,20 0 0 36,20 28,44 7,76 

एकूि  37,45 0 0 37,45 29,56 (-) 7,89 

10) 
 
 
 

80 सियसाधारि 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (17) िॉ.पं.दे.कृ. 
षि.ला कमयचा-यांच्या अंिदानाच्या 

रकमेइतकी समतुल्य अंिदानाची रक्कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 

(2415 1059) 

04, षनिृत्तीितेनषिियक खचय 
 
 
 

उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 
अकोला 

2,44,92 0 0 2,44,92 2,28,41 (-) 16,51 

एकूि 
 2,44,92 0 0 2,44,92 2,28,41 (-) 16,51 



िासन षनियय क्रमांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र.53/7-अ,े 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 7  
 

अ. 
क्र. 

लखेािीिय 
उिष्ट्टे ि 

बाब 

 
 

आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी 

सन 2018-19 करीता अियसंकस्ल्पत षनधी 

एकूि 
सुधाषरत 
अंदाज 

 

िाढ (+) / 
घट (-) 

 
मूळ तरतूद पुरक 

अनुदान 

पुनर्थिषनयो - 
जनाव्दारे 

उपलब्ध करुन 
षदललेा षनधी 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 
ि) िसंतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभिी 

11) 01 पीकसंिधयन 
120  इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (04) म. कृ. षि. ला.  सहायक 
अनुदान 

(2415 0052) 

04 षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

परभिी 

60,15,92 0 0 60,15,92 60,15,92 0 
31 सहायक अनुदाने 

(ितेनेतर) 
7,57,60 0            0 7,57,60 6,81,84 (-) 75,76 

36 सहायक अनुदाने  (ितेन) 105,32,64 0 0 105,32,64 81,00,00 (-) 24,32,64 
एकूि  173,06,16 0              0 173,06,16 147,97,76 (-) 25,08,40 

12) 03 पिुसंिधयन 
120  इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (04) म. कृ. षि. ला. सहायक 
अनुदान (2415 0203) 

31 सहायक अनुदाने (ितेनेतर) उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

परभिी 

7,83 0            0 7,83 7,04 (-) 79 
36 सहायक अनुदाने (ितेन) 2,08,86 0 0 2,08,86 1,60,00 (-) 48,86 

एकूि  2,16,69 0 0 2,16,69 1,67,04 (-) 49,65 
13) 80 सियसाधारि 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00)(04) ि.ना.म.कृ.षि. 
 ला कमयचा-यांच्या अंिदानाच्या रकमेइतकी 

समतुल्य अंिदानाची रक्कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 

 (2415 1041) 

04 षनिृत्तीितेन षिियक खचय उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

परभिी 

6,79,89 0 0 6,79,89 3,44,03 (-) 3,35,86 

एकूि  6,79,89 0 0 6,79,89 3,44,03 (-) 3,35,86 

इ) महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि सिंोधन पषरिद, पिेु 
14) 01 पीकसंिधयन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (05) महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि 
संिोधन पषरिदेला सहायक 

अनुदान 
(2415 0061) 

31 सहायक अनुदाने (ितेनेतर) सहायक 
संचालक 

(लेखा-1), कृषि 
आयुक्तालय, 

पुिे 

1,03,40 0 0 1,03,40 0 (-) 1,03,40 
36 सहायक अनुदाने (ितेन) 1,89,84 0 0 1,89,84 1,05,00 (-) 84,84 

एकूि  2,93,24 0 0 2,93,24 1,05,00 (-) 1,88,24 



िासन षनियय क्रमांकः कृषिषि-3718/प्र. क्र.53/7-अ,े 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 8  
 

अ. 
क्र. 

लखेािीिय 
उिष्ट्टे ि 

बाब 

 
 

आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी 

सन 2018-19 करीता अियसंकस्ल्पत षनधी 

एकूि 
सुधाषरत 
अंदाज 

 

िाढ (+) / 
घट (-) 

 
मूळ तरतूद पुरक 

अनुदान 

पुनर्थिषनयो - 
जनाव्दारे 

उपलब्ध करुन 
षदललेा षनधी 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 
ई) 6216, गृहषनमािासाठी कजे, कृषि षिद्यापीठाचं्या कमयचा-यानंा घरबाधंिी अग्रीम 

15) 6216, गृहषनमािासाठी कजय, 
(00) (01) कृषि षिद्यापीठांच्या कमयचा-यांना 

घरबांधिी अग्रीम 
(6216 0201) 

(महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी) 

55, कज ेि आगाऊ रक्कमा उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 
अहमदनगर 

42,43 0 0 42,43 42,43 0 

16) 6216, गृहषनमािासाठी कजय, 
(00) (01) कृषि षिद्यापीठांच्या कमयचा-यांना 

घरबांधिी अग्रीम 
(6216 0201) 

(िॉ.बा.सा.को.कृ.षि. 
(01) दापोली) 

उपषिभागीय कृषि 
अषधकारी, 

परभिी 

34,00 0 0 34,00 34,00 0 

एकूि 76,43 0 0 76,43 76,43 0 

                             एकूि (अ+ब+क+ि+इ+ई) (अषनिायय) 907,71,25 0 0 907,71,25 776,47,83 (-) 131,23,42 

 
 
 

                                                                                                                                                                                  ( प्रताप व्य.षगते) 
                                                                                                                                                                 कायासन अषधकारी, महाराष्ट्र िासन.  

----                                   
  
--- 
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