
सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे  मंजूर सधुारीत 
अदंाज ववतरीत व खचच करण्याबाबत. 
कृवर्ष ववभाग (कृवर्ष, फलोत्पादन व ववद्यापीठे) 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृवर्ष, पशुसंवधचन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत््यव्यवसाय ववभाग, 

शासन वनर्चय क्र. अदंाज-2019/प्र.क्र.23/2-अ,े 
मादाम कामा मागच, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय वव्तार भवन, मंुबई-32, 
वदनांक :- 16 माचच, 2020. 

 

  संदभच:-    1) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववभाग क्र. परूक-2020/प्र.क्र.54/अिच-3, वद. 11 माचच 2020. 
            2) शासन पवरपत्रक, ववत्त ववभाग क्र. अिचस-ं2018/प्र.क्र.92/अिच-3, वद.13 माचच 2020.  
   

प्र्तावना:- 
 सन 2019-20 या ववत्तीय वर्षासा ा़ठी मागर्ी क्रमांक डी 2, 3, 7 व 11 खाली सधुावरत अंदाज ववत्त 
ववभागाकडून ्वीकृत करण्यात आले आहेत.  ववत्त ववभागाच्या संदभच क्र.2 च्या पवरपत्रकानुसार ववत्त ववभागाने 
मंजूर केल्यानुसार अिचसंकल्पीय अंदाज 2020-21 (White Book) पु् तकाच्या आधारे अवनवायच बाबीसंदभात 
(जून 2019 , वडसेंबर 2019 व फेब्रवुारी 2020 च्या परुवर्ी मागण्या तसचे 31-सहायक अनुदाने (वतेनेतर) व 33 
सहायक अनुदाने  या व्यवतवरक्त) सोबतच्या वववरर्पत्रात दशचववण्यात आलेल्या सुधावरत अंदाज 2019-20 च्या 
तरतूदींच े  ववतरर् शासन वनर्चयाव्दारे करण्याच े  प्र्ताववत होते. या अनुरं्षगाने कायचक्रमांतगचत तरतूदींसंदभात 
संदभच क्र. 1 व 2 च्या पवरपत्रकास अनुसुन वनधी ववतरर्ातील मागचदशचक सूचना वनगचवमत करण्याचे देखील 
प्र्ताववत होते. 
 

शासन वनर्चय :- 
ववत्त ववभागाच्या संदभच क्र.1 व 2 च्या पवरपत्रकानुसार या शासन वनर्चयासोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट-अ 

मधील ्तंभ क्र. 11 मधील अवनवायच बाबींसंदभातील मंजुर तरतूदी ्तंभ क्र.5 मध्ये वनदेवशत केलेल्या कायान्वयन 
आहरर् व संववतरर् अवधकाऱयांकडे सुपदूच करण्यात येत आहेत, त्यांनी ववत्त ववभागाच्या संदभच क्र.1 व 2 मध्ये 
नमूद केलेल्या अटींच्या अवधन राहून सन 2019-20 मधील मंजूर सुधारीत तरतूद वववहत पध्दतीनुसार खचच 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरच्या अवनवायच खचांतगचत प्रधानमंत्री वपक ववमा योजनेंतगचत ववम्याच्या 
हप्तत्यासाठी अिचसहाय्य या योजनेसाठी संबवंधत कायासनाकडून शासन वनर्चय ्वतंत्रपरे् वनगचवमत झाल्यानंतरच 
प्रत्यक्ष वनधी  ववतरर् केले जाईल.  
2.      संदभच क्र. 1 व 2 अन्वये कायचक्रमातंगचत तरतुदीसंदभात योजनावनहाय प्रशासकीय व ववत्तीय खचाच्या 
मंजूरीचे आदेश संबवंधत कायासनाकडून ्वतंत्रपरे् वनगचवमत झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष वनधी  ववतरर् केले जाईल.  
3.     सधुावरत अंदाजामुळे होर्ारी वाढ (+) अिवा घट (-) महालेखापाल कायालय मान्य करीत नसल्याने अंवतम 
सुधावरत तरतूदीसाठी पनुववर्थनयोजनाच े प्र्ताव मूळ तरतुदीच्या (अिचसंकल्पीय अंदाज+परूक 
मागर्ी+पनुर्थववनयोजन) आधारे सादर करण्यात यावते. 
 
 



शासन वनर्चय क्रमांकः . अदंाज-2019/प्र.क्र.23/2-अ,े 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

4. हा शासन वनर्चय प्रशासकीय ववभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार वनगचवमत करण्यात येत 
आहे.   

सदर शासन वनर्चय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सकेंताक 202003161806086601 असा आहे. हा आदेश वडजीटल ्वाक्षरीने 
साक्षांवकत कुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
 
     
 

             ( सु.स.ंधपाटे )  
         उप सवचव, महाराष्ट्र शासन  

प्रवत, 
1. आयुक्त (कृवर्ष), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्. 
2. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय ववकास), दुग्धव्यवसाय ववकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3. आयुक्त (पशुसंवधचन), पशुसंवधचन आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु्. 
4. आयुक्त (मत््यव्यवसाय), मत््यव्यवसाय आयकु्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
5. सद्य सवचव, महाराष्ट्र कृवर्ष वशक्षर् व सशंोधन पवरर्षद, परेु्.  
6. सवच उप सवचव /सह सवचव, कृवर्ष व पदुम  ववभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
7. उप सवचव,(अिचसकंल्प -13, व व्यय-1) ववत्त ववभाग मंत्रालय, मंुबई. 
8. उप सवचव, (का-1411/1431), वनयोजन ववभाग  मंत्रालय, मंुबई.  
9. वनयंत्रक, डॉ.¸बाळासाहेब सावतं कोकर् कृवर्ष ववद्यापीठ, दापोली, वज.रत्नावगरी. 
10.  वनयंत्रक, महात्मा फुले कृवर्ष ववद्यापीठ, राहूरी, वज. अहमदनगर.  
11.  वनयंत्रक, मराठवाडा कृवर्ष ववद्यापीठ, परभर्ी. 
12.  वनयंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृवर्ष ववद्यापीठ, अकोला.  
13.  महालेखापाल,महाराष्ट्र-1(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/्िावनक वनकाय लेखापरीक्षा व 

लेखा),मंुबई.  
14.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा /लेखा  व अनुज्ञयेता), नागपरू.  
15.  सवच संचालक कृवर्ष आयकु्तालय, परेु्. 
16.  सवच ववभागीय कृवर्ष सहसचंालक, 
17.  उप ववभागीय कृवर्ष अवधकारी, रत्नावगरी, अहमदनगर, अकोला, परभर्ी.  
18. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई.  
19.  वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई.  
20.  सवच वजल्हा कोर्षागार अवधकारी, 
21.  सर्व जिल्हा अजिक्षक कृजि अजिकारी, 
22.  सवच अवर सवचव/कायासन अवधकारी, कृवर्ष व, पदुम ववभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
23.  वनवडन्ती कायासन 2अे.  

 

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


अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष 

कायान्वयन / आहरण व संशवतरण 
अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

परुक मागणी
जलैु 2019

परुक मागणी
शिसेंबर 2019

परुक मागणी
फेब्रवुारी 2020

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

 मंजरू सिुाशरत अंदाज

मंजरू सिुाशरत 
अंदाजामळेु 

अर्षसंकल्पीय तरतूद 
घट/वाढ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 0.00 0.00 0.00 800.00 640.00 -160.00

                                                                                (दत्तमत) 2401 0136 5908031.00 0.00 10000.00 10000.00 5928031.00 4304187.00 -1623844.00
ए
कू

5908831.00 0.00 10000.00 10000.00 5928831.00 4304827.00 -1624004.00

2 डी-3 ववभागीय व विल्हा कृवष कायालये 2401 0145 10181471.00 0.00 0.00 0.00 10181471.00 7392475.00 -2788996.00

3 डी-3 विल्हा कृवष कायालये 2401 0154 145532.00 0.00 0.00 0.00 145532.00 90979.00 -54553.00

4 डी-3 विल्हा पवरषदांना आ्थापना अनदुाने 2401 0163 1364513.00 0.00 0.00 0.00 1364513.00 1270959.00 -93554.00

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

2401 1473 106.00 0.00 0.00 0.00 106.00 85.00 -21.00

6 डी-3 तालकुा बीिगणुन प्रक्षतेे्र 2401 0261 424235.00 0.00 0.00 0.00 424235.00 338117.00 -86118.00

7 डी-3 बीि,रासायवनक खत वनयंत्रण व वकटकनाशक िािणी प्रयोगशाळा 2401 0305 242868.00 28300.00 0.00 0.00 271168.00 233928.00 -37240.00

8 डी-3 कृवष ववषयक मावहती पथक 2401 0735 10250.00 0.00 0.00 0.00 10250.00 9139.00 -1111.00

9 डी-3 शेतकरी मावसक 2401 0744 37018.00 0.00 0.00 0.00 37018.00 27806.00 -9212.00

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

2401 4258 146435.00 0.00 0.00 0.00 146435.00 89467.00 -56968.00

11 डी-3 भािीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व ्थानक उदयाने 2401 1722 709222.00 0.00 0.00 0.00 709222.00 516584.00 -192638.00

12 डी-3 प्रर्ानमंत्री वपक ववमा योिनेंतगधत ववम्याच्या हप्तत्सयासाठी अथधसहाय्य 2401 A664 16538000.00 0.00 5000000.00 1500000.00 23038000.00 23038000.00 0.00

13 डी-3  प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत परूक अनुदान 2401 B052 0.00 610000.00 0.00 0.00 610000.00 610000.00 0.00

भावरत 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 640.00 -160.00

                                                                                    दत्तमत 35707681.00 28300.00 5010000.00 1510000.00 42255981.00 37921726.00 -4944255.00

2401  शपकसंविषन -   एकूण 35708481.00 28300.00 5010000.00 1510000.00 42256781.00 37922366.00 -4944415.00

िी-3  2402 - मदृ व जलसंिारण

14 डी-3 मदृ सवके्षण आवण अन्वषेण व मदृ ववश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा 2402 0032 292612.00 0.00 0.00 3300.00 295912.00 225631.00 -70281.00

2402 - मदृ व जलसंिारण एकूण 292612.00 0.00 0.00 3300.00 295912.00 225631.00 -70281.00

िी-3  2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण

01 शपकसंविषन

15 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0025 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 4538716.00 0.00 0.00 0.00 4538716.00 3306868.00 -1231848.00

16 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0034  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 1425107.00 0.00 0.00 0.00 1425107.00 1041070.00 -384037.00

17 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0043  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 3026472.00 0.00 0.00 0.00 3026472.00 2320193.00 -706279.00

18 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला  सहायक अनदुान 2415 0052 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 2246619.00 0.00 125000.00 0.00 2371619.00 1836225.00 -535394.00

19 डी-3 महाराष्ट्र कृवषववषयक वशक्षण व संशोर्न पवरषदेला सहायक 2415 0061 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 34829.00 0.00 0.00 0.00 34829.00 21394.00 -13435.00

2415 -  01  शपकसंविषन एकूण 11271743.00 0.00 125000.00 0.00 11396743.00 8525750.00 -2870993.00

(रू.हजारात)

पशरशिष्ट -अ
िासन  क्र.लेखान-ु2019/(प्र.क्र.23/19)/2-अे, शद. 16  माचष , 2020 सोबतचे पशरशिष्ट

    सन 2019-20 या  आर्थर्क वर्ाच्या मंजरू सिुाशरत अंदाजांचे  शवतरण

1

कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु

डी-3

सामाशजक सरुक्षा व कल्याण 2235 3159 10260.0010260.00

 कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य,  पणेु

0.00 0.00 -2052.00िी-2 8208.000.00



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष 

कायान्वयन / आहरण व संशवतरण 
अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

परुक मागणी
जलैु 2019

परुक मागणी
शिसेंबर 2019

परुक मागणी
फेब्रवुारी 2020

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

 मंजरू सिुाशरत अंदाज

मंजरू सिुाशरत 
अंदाजामळेु 

अर्षसंकल्पीय तरतूद 
घट/वाढ

20 डी-3 महात्समा फुले कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुाने 2415 0197 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अहमदनगर 45683.00 0.00 0.00 0.00 45683.00 28127.00 -17556.00

21 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0179  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी,    रत्सनावगरी 54086.00 0.00 0.00 0.00 54086.00 31920.00 -22166.00

22 डी-3 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0203 उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, परभणी 27725.00 0.00 0.00 0.00 27725.00 15909.00 -11816.00

2415 - 03 पिुसंविषन एकूण 127494.00 0.00 0.00 0.00 127494.00 75956.00 -51538.00

23 डी-3 दगु्र्शाळा ववज्ञान सं्था आरे 2415 0212 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 23215.00 0.00 0.00 0.00 23215.00 14885.00 -8330.00

24 डी-3 दगु्र्क्षते्र व्यव्थापन व पशसंुवर्धन पदववका पाठयक्रम 2415 0571 आयकु्त दगु्र्व्यवसाय ववकास, मुंबई 1641.00 0.00 0.00 0.00 1641.00 1202.00 -439.00

2415 - 04 दगु्िव्यवसाय एकूण 24856.00 0.00 0.00 0.00 24856.00 16087.00 -8769.00

25 डी-3 डॉ.बाळासाहेब सावतं कोकण कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0241  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, रत्सनावगरी 166708.00 0.00 0.00 0.00 166708.00 119025.00 -47683.00

26 डी-3 डॉ.पंिाबराव देशमखु  कृवष ववदयापीठाला सहायक अनदुान 2415 0268  उप ववभागीय कृषी अवर्कारी, अकोला 4794.00 0.00 0.00 0.00 4794.00 4073.00 -721.00

2415 - 05 मत्सव्यवसाय एकूण 171502.00 0.00 0.00 0.00 171502.00 123098.00 -48404.00

27 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 0.00 0.00 0.00 48639.00 35018.00 -13621.00

28 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 0.00 0.00 0.00 56803.00 40897.00 -15906.00

29 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 0.00 0.00 0.00 91785.00 12946.00 -78839.00

30 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 0.00 0.00 0.00 33064.00 22463.00 -10601.00

2415 - (80) (120) एकूण 230291.00 0.00 0.00 0.00 230291.00 111324.00 -118967.00

2415 कृशर्शवर्यक संिोिन व शिक्षण- एकूण 11825886.00 0.00 125000.00 0.00 11950886.00 8852215.00 -3098671.00

दत्तमत 47826179.00 28300.00 5135000.00 1513300.00 54502779.00 46999572.00 -8113207.00

भाशरत 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 640.00 -160.00

एकूण 47826979.00 28300.00 5135000.00 1513300.00 54503579.00 47000212.00 -8113367.00

िी-7

31 डी-7 अन्वीक्षा वन-प्रयोगवनदेशन प्रक्षतेे्र 2702 1933  कृषी आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 3600.00 0.00 0.00 0.00 3600.00 2880.00 -720.00

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

206133.00 0.00 3000.00 0.00 209132.00 185863.00 -23269.00

िी-7 एकूण 209733.00 0.00 3000.00 0.00 212732.00 188743.00 -23989.00

िी-11
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. िी-3 एकूण-

 2702 लहान बांिकामे

 6216  गहृशनमाणासाठी कजे 

6216 0201 7643.007643.0033

04 दगु्िव्यवसाय

03 पिुसंविषन

कृवष ववदयापीठाच्या कमधिा-यांना घरबांर्णी अग्रीमडी-11 0.00 0.00 0.00 -1529.006114.00



अ. क्र.
मागणी 

क्र
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष 

कायान्वयन / आहरण व संशवतरण 
अशिकारी

अर्षसंकल्पीत 
तरतूद 2019-20

परुक मागणी
जलैु 2019

परुक मागणी
शिसेंबर 2019

परुक मागणी
फेब्रवुारी 2020

एकूण अर्षसंकल्पीत 
तरतूद

 मंजरू सिुाशरत अंदाज

मंजरू सिुाशरत 
अंदाजामळेु 

अर्षसंकल्पीय तरतूद 
घट/वाढ

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,

35 डी-11 घर बांर्णी अवग्रमे 7610 0211 199100.00 0.00 0.00 0.00 199100.00 159280.00 -39820.00

36 डी-11 मोटार वाहन खरेदी अवग्रमे 7610 0229 4050.00 0.00 0.00 0.00 4050.00 1420.00 -2630.00

37 डी-11 इतर वाहन खरेदी अवग्रमे 7610 0238 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 6.00 -19.00

38 डी-11 संगणक खरेदी अवग्रमे 7610 1922 1835.00 0.00 0.00 0.00 1835.00 420.00 -1415.00

एकूण 7610 205010.00 0.00 0.00 0.00 205010.00 161126.00 -43884.00

िी-11 एकूण 212653.00 0.00 0.00 0.00 212653.00 167240.00 -45413.00

दत्तमत 48258825.00 28300.00 5138000.00 1513300.00 54938424.00 47355555.00 -8182609.00

भाशरत 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 640.00 -160.00

एकूण 48259625.00 28300.00 5138000.00 1513300.00 54939224.00 47364403.00 -8184821.00

एकूण अशनवायष

7610शासकीय कमधिारी इत्सयादींना किे  डी-1134
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