
कृषि षिभागाच्या सन 2019-20 च्या 
अर्थसंकल्पीय अदंाजाच ेषितरण 
करण्याबाबत  
(कृषि, फलोत्पादन ि कृिी षिद्यापीठे) 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिर्थन, दुग्र्व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिभाग 

शासन षनणथय क्र. लखेानु-2019/(प्र.क्र.23/19)/2-अे, 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय षि्तार भिन, मुंबई-400 032, 

षदनांक :-12 जुलै, 2019 
संदभथ :  

   1) शासन षित्त षिभाग पषरपत्रक क्र. अर्थसं-2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, षद.01.04.2019 
                 2) शासनाचा सम क्रमाकंाचा शासन षनणथय षद. 03 एषप्रल, 2019 
                 3) शासन पषरपत्रक, षित्त षिभाग क्र. अर्थसं-2019/प्र.क्र.92/अर्थ-3, षद.08.07.2019. 
 

प्र्तािना-: 
              षित्त षिभागाच्या संदभथ क्र.1 च्या पषरपत्रकानुसार सन 2019-20 मर्ील  एषप्रल, 2019  
ते  जुलै, 2019 या चारमाहीकषरता उपलब्र् लेखानुदान संदभथ क्र.2 च्या शासन षनणथयान्िये 
षितरीत करण्यात आले आहे. 
2.        महाराष्ट्र षिषनयोजन षिरे्यक, 2019 यास षिर्ानमंडळाने मंजूरी षदलेली असून 
महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांनी त्यास अषर्संमती षदली असून, ते महाराष्ट्र अषर्षनयम क्र. 8 म्हणून 
महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असार्ारण मर्ील भाग-4 षद. 04 जुलै, 2019 अन्िये प्रषसध्द 
करण्यात आले असल्याच ेसंदभथ क्र.3 च्या  शासन पषरपत्रकात नमूद केले आहे 
3.     संदभथ क्र.3 च्या पषरपत्रकान्िये प्रशासकीय षिभागास सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी सन 2019-20 च्या प्रर्म नऊमाहीकरीता ( षडसेंबर 2019 अखेर) आिश्यक 
असणारा अषनिायथ ि कायथक्रमांतगथत खचाचा अर्थसंकल्पीत षनर्ी एकूण िार्षिक तरतूदीच्या 60 
टक्केच्या मयादेत (जून 2019 च्या परुिणी मागणी व्यषतरीक्त) खचथ करण्यास प्राषर्कृत करण्यात 
आले आहे.  
4.    संदभथ क्र. 3 च्या शासन पषरपत्रकानुसार षित्त षिभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय 
अंदाज 2019-20 (White Book) पु् तकाच्या आर्ारे अषनिायथ बाबी संदभात सोबतच्या 
षििरणपत्रात दशथषिण्यात आलेल्या तरतूदींच े षितरण शासन षनणथयाव्दारे करण्याच े प्र्ताषित 
होते. तसेच, याअनुिंगाने कायथक्रमांतगथत तरतूदीसंदभात संदभाषर्न शासन पषरपत्रकास 
अनुसरून षनर्ी षितरणातील मागथदशथक सूचना षनगथषमत करण्याच े देखील प्र्ताषित होते. 
त्याअनुिंगाने खालीलप्रमाणे शासन षनणथय षनगथषमत करण्यात येत आहे. 
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शासन षनणथय :- 
षित्त षिभागाच्या संदभथ क्र. 3 च्या शासन पषरपत्रकानुसार या शासन षनणथयासोबत 

जोडलेल्या पषरषशष्ट्ट-अ मर्ील ्तंभ क्र. 8 मर्ील अषनिायथ बाबीसंदभातील सन 2019-20 च्या 
प्रर्म नऊमाहीकरीता (षडसेंबर 2019 अखेर) अषनिायथ खचाचा अर्थसंकल्पीत षनर्ी एकूण 
िार्षिक षनर्ीच्या 60 टक्केच्या मयादेत ( जून 2019 च्या परुिणी मागणी व्यषतरीक्त )  ्तंभ क्र.5 
मध्ये षनदेषशत केलेल्या कायान्ियन / आहरण ि संषितरण अषर्काऱयांकडे सुपदूथ करण्यात येत 
आहे, त्यांनी षित्त षिभागाच्या संदभथ क्र. 3 शासन पषरपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अषर्न 
राहून सन 2019-20 मर्ील षितरीत षनर्ी  षिषहत पध्दतीनुसार खचथ करण्याची दक्षता घ्यािी.  
2.      अषनिायथ खचांतगथत प्रर्ानमंत्री षपक षिमा योजनेंतगथत षिम्याच्या हप्तत्यासाठी अर्थसहाय्य , 
भाजीपाला रोपमळे, फळरोप मळे ि ्र्ाषनक उद्याने तसेच, कृषि षिद्यापीठांना सहायक अनुदाने 
आषण घरबरं्णी अग्रीम या योजनेसाठी संबषंर्त कायासनाकडून ्ितंत्रपणे शासन आदेश 
षनगथषमत झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष षनर्ीच े षितरण केले जाईल.  
3.        अषनिायथ खचांतगथत गौण बांर्कामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांर्कामासाठी 
संबषंर्त यंत्रणेकडून  प्रशासकीय  मान्यतेच ेआदेश शासनास प्राप्तत झाल्यानंतरच सदर षनर्ीचे   
षितरण केले जाईल. 
4.   संदभाषर्न शासन पषरपत्रकानुसार कायथक्रमांतगथत तरतुदीसंदभात योजनाषनहाय 
प्रशासकीय ि षित्तीय खचाच्या मंजूरीच े आदेश संबषंर्त कायासनाकडून ्ितंत्रपणे षनगथषमत 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष षनर्ीच े षितरण केले जाईल. 
5. हा शासन षनणथय प्रशासकीय षिभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार षनगथषमत 
करण्यात येत आहे.  

सदर शासन षनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत्र्ळािर उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907121431250001 
असा आहे. हा आदेश षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 
     

 
    ( डॉ. षकरण पाटील )  

                 उप सषचि, महाराष्ट्र शासन  
प्रषत, 

1. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु,. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. आयुक्त (दुग्र्व्यिसाय षिकास), दुग्र्व्यिसाय षिकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,     
     मुंबई. 
3. आयुक्त (पशुसंिर्थन), पशुसंिर्थन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
4. आयुक्त (मत््यव्यिसाय), मत््यव्यिसाय आयकु्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
5. सद्य सषचि, महाराष्ट्र कृषि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पणेु.  
6. षनयंत्रक, डॉ.¸बाळासाहेब साितं कोकण कृषि षिद्यापीठ, दापोली, षज.रत्नाषगरी. 
 7.षनयंत्रक, महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहूरी, षज. अहमदनगर.  
8. षनयंत्रक, मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभणी. 
 9. षनयंत्रक, डॉ. पंजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला.  
10.महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञयेता/्र्ाषनक षनकाय    
      लेखापरीक्षा ि लेखा),मुंबई.  
11. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा /लेखा  ि अनुज्ञयेता), नागपरू.  
12. सिथ संचालक कृषि आयुक्तालय, पणेु. 
13. सिथ षिभागीय कृषि सहसंचालक, 
14. उप षिभागीय कृषि अषर्कारी, रत्नाषगरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी.  
15. अषर्दान ि लेखा अषर्कारी, मुंबई.  
16. षनिासी लेखा परीक्षा अषर्कारी, मुंबई. 
17. सिथ षजल्हा कोिागार अषर्कारी,  
18. सिथ षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी, 
19. सिथ उप सषचि, कृषि ि पदुम  षिभाग, मंत्रालय, मुंबई.  
20. सिथ अिर सषचि/कायासन अषर्कारी, कृषि ि, पदुम षिभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
21. उप सषचि, (पदुम-16) कृषि ि पदुम षिभाग,  मंत्रालय, मुंबई.  
22. उप सषचि,(अर्थसंकल्प -13, ि व्यय-1) षित्त षिभाग मंत्रालय, मुंबई. 
23. उप सषचि, (का-1411/1431), षनयोजन षिभाग  मंत्रालय, मुंबई.  
24. षनिडन्ती का.क्र.2 अे.  



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

लेखानदुानाद्वारे एशिल 
ते जलैु 2019 करीता 
शवतरीत  करण्यात 

आलेली तरतूद

या आदेिान्वये शिसेंबर 
2019 अखेर पयषत 

शवतशरत करण्यात येणारी 
तरतूद

1 2 3 4 5 6 7 8
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,

िी-3 2401 - शपकसंविषन

संिालन व प्रशासन                                                      (भावरत) 2401 0127 800.00 266.67 216.00

                                                                                (दत्तमत) 2401 0136 5908031.00 1969343.67 1595168.37
ए
कू

5908831.00 1969610.33 1595384.37

2 डी-3 ववभागीय व विल्हा कृवष कायालये 2401 0145 10181471.00 3393823.67 2748997.17

3 डी-3 विल्हा कृवष कायालये 2401 0154 145532.00 48510.67 39293.64

4 डी-3 विल्हा पवरषदांना आ्थापना अनदुाने 2401 0163 1364513.00 454837.67 368418.51

5 डी-3 संगणक सेवा कृवष संिालनालय कायालयाच्या संगणकीकरण सेववेरील खिध 2401 1473 106.00 35.33 28.62

6 डी-3 तालकुा बीिगणुन प्रक्षतेे्र 2401 0261 424235.00 141411.67 114543.45

7 डी-3 बीि,रासायवनक खत वनयंत्रण व वकटकनाशक िािणी प्रयोगशाळा 2401 0305 242868.00 80956.00 65574.36

8 डी-3 कृवष ववषयक मावहती पथक 2401 0735 8198.00 2732.67 2213.46

9 डी-3 शेतकरी मावसक 2401 0744 37018.00 12339.33 9994.86

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

2401 4258 146435.00 48811.67 39537.45

11 डी-3 भािीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व ्थानक उदयाने 2401 1722 709222.00 236407.33 191489.94

12 डी-3 प्रर्ानमंत्री वपक ववमा योिनेंतगधत ववम्याच्या हप्तत्सयासाठी अथधसहाय्य 2401 A664 16538000.00 5512666.67 4465260.00

भावरत 800.00 266.67 216.00

                                                                                    दत्तमत 35705629.00 11901876.33 9640519.83

2401  शपकसंविषन -   एकूण 35706429.00 11902143.00 9640735.83

िी-2

(रू.हजारात)

पशरशिष्ट -अ
िासन शनणषय कृर्ी व पदमु शवभाग, क्र. लेखान-ु2019/(ि.क्र.23/19)/2-अे, शद. 12 जलैु,2019 चे सहपत्र

    सन 2019-20 च्या अर्षसंकल्ल्पत तरतदुीचे शवतरण

1

कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु

डी-3

सामाशजक सरुक्षा व कल्याण 2235 3159 10260.00 3420.00 2770.20



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

लेखानदुानाद्वारे एशिल 
ते जलैु 2019 करीता 
शवतरीत  करण्यात 

आलेली तरतूद

या आदेिान्वये शिसेंबर 
2019 अखेर पयषत 

शवतशरत करण्यात येणारी 
तरतूद

िी-3  2402 - मदृ व जलसंिारण

13 डी-3 मदृ सवके्षण आवण अन्वषेण व मदृ ववश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा 2402 0032 292612.00 97537.33 79005.24

2402 - मदृ व जलसंिारण एकूण 292612.00 97537.33 79005.24

िी-3  2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण

01 शपकसंविषन

14 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0025 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 4538716.00 1512905.33 1225453.32

15 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0034  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 1425107.00 475035.67 384778.89

16 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0043  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 3026472.00 1008824.00 817147.44

17 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला  सहायक अनदुान 2415 0052 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 2246619.00 748873.00 606587.13

18 डी-3 महाराष्ट्र कृवषववषयक वशक्षण व संशोर्न पवरषदेला सहायक 2415 0061 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 34829.00 11609.67 9403.83

2415 -  01  शपकसंविषन एकूण 11271743.00 3757247.67 3043370.61

19 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0197 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 45683.00 15227.67 12334.41

20 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0179  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 54086.00 18028.67 14603.22

21 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0203 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 27725.00 9241.67 7485.75

2415 - 03 पिुसंविषन एकूण 127494.00 42498.00 34423.38

22 डी-3 दगु्र्शाळा ववज्ञान सं्था आरे 2415 0212 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 23215.00 7738.33 6268.05

23 डी-3 दगु्र्क्षते्र व्यव्थापन व पशसंुवर्धन पदववका पाठयक्रम 2415 0571 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 1641.00 547.00 443.07

2415 - 04 दगु्िव्यवसाय एकूण 24856.00 8285.33 6711.12

24 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0241  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, रत्सनावगरी 166708.00 55569.33 45011.16

25 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0268  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 4794.00 1598.00 1294.38

2415 - 05 मत्सव्यवसाय एकूण 171502.00 57167.33 46305.54

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 48639.00 16213.00 13132.53

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

2415 1021 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 56803.00 18934.33 15336.81

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 91785.00 30595.00 24781.95

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 33064.00 11021.33 8927.28

2415 - (80) (120) एकूण 230291.00 76763.67 62178.57

2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण- एकूण 11825886.00 3941962.00 3192989.22

दत्तमत 47824127.00 15941375.67 12912514.29

भाशरत 800.00 266.67 216.00

एकूण 47824927.00 15941642.33 12912730.29

04 दगु्िव्यवसाय

 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु

03 पिुसंविषन

05 मत्सव्यवसाय

इतर संस्र्ाना सहाय्य

मागणी क्र. िी-3 एकूण-



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कायान्वयन / आहरण व संशवतरण अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

लेखानदुानाद्वारे एशिल 
ते जलैु 2019 करीता 
शवतरीत  करण्यात 

आलेली तरतूद

या आदेिान्वये शिसेंबर 
2019 अखेर पयषत 

शवतशरत करण्यात येणारी 
तरतूद

िी-7

30 डी-7 अन्वीक्षा वन-प्रयोगवनदेशन प्रक्षतेे्र 2702 1933  कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 3600.00 1200.00 972.00

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

206133.00 68711.00 55655.91

िी-7 एकूण 209733.00 69911.00 56627.91

िी-11

उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, दापोली, वि- रत्सनावगरी

उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर

उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी

 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला

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,

34 डी-11 घर बांर्णी अविमे 7610 0211 199100.00 66366.67 53757.00

35 डी-11 मोटार वाहन खरेदी अविमे 7610 0229 4050.00 1350.00 1093.50

36 डी-11 इतर वाहन खरेदी अविमे 7610 0238 25.00 8.33 6.75

37 डी-11 संगणक खरेदी अविमे 7610 1922 1835.00 611.67 495.45

एकूण 7610 205010.00 68336.67 55352.70

िी-11 एकूण 212653.00 70884.33 57416.31

दत्तमत 48246513.00 16082171.00 13026558.51

भाशरत 800.00 266.67 216.00

एकूण 48247313.00 16082437.67 13026774.51

33 7610

2063.61कृवष ववदयापीठाच्या कमधिा-यांना घरबांर्णी अिीमडी-11

शासकीय कमधिारी इत्सयादींना किे  डी-11

एकूण अशनवायष

 2702 लहान बांिकामे

 6216  गहृशनमाणासाठी कजे 

6216 0201 7643.00 2547.6732
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