
अर्थसंकल्पीय अदंाज सन 2017-18 चे  
                                                                                 लखेानुदान वितरण कृवि विभाग 

                                                                                         (कृवि, फलोत्पादन ि कृिी विद्यापीठे) 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंिर्थन, दुग् र्व् यिसाय विकास ि मत् ्  यव् यिसाय विभाग 

शासन वनणथय क्रमांकः लखेानु-2017/(प्र.क्र.43/17)/2-अ,े 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय , मुंबई 400032 
तारीख: 13 एवप्रल, 2017. 

संदभथ :  
1) शासन वित्त विभाग पवरपत्रक क्रमाकंः अर्थसं-2017/प्र.क्र.68/अर्थसंकल्प-3, दि.01.04.2017 

शासन वनणथय:  
सन 2017-18 चा अर्थसकंल्प वदनाकं 18 माचथ, 2017 रोजी विर्ानमंडळास सादर करण्यात 

आला. सदर अर्थसंकल्पािर मागणीवनहाय चचा होऊन संपूणथ अर्थसंकल्पास मंजूरी वमळेपयथत एवप्रल ते 
मे, 2017 या दोन मवहन्याचा खचथ भागविण्यासाठी विर्ानमंडळाने महाराष्ट्र विवनयोजन (लेखानुदान) 
विरे्यक 2017 मंजूर  केल ेआहे. सदर विरे्यकाचे आता अवर्वनयमात रुपातंर झाले असून ते  महाराष्ट्र 
अवर्वनयम क्र.24 म्हणनू महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असार्ारण मर्ील भाग-4 वदनाकं 29 माचथ, 2017 
अन्िये प्रवसध्द करण्यात आले असल्याचे उपरोक्त संदभावर्न शासन पवरपत्रकान्िये कळविण्यात आले 
आहे. 

या अवर्वनयमान्िये प्रशासकीय विभागास सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील प्र्तावित 
लेखानुदानातून वद.1 एवप्रल, 2017 ते 31 मे, 2017 पयंत खचथ करण्यास प्रावर्कृत करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार सन 2017-18 मर्ील ्र्ायी खचासाठी आवण सद्यस््र्तीत चालू असलेल्या योजनाचंा 
प्रशासकीय खचथ भागविण्यासाठी या शासनवनणथयासोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट "अ” मर्ील ्तंभ क्र. 8 
ि 9 मध्ये दशथविण्यात आलेल्या तरतूदी लेखानुदानान्िये मंजुर करण्यात आल्या असून सदर तरतुदी 
हया ्तंभ क्र. 4 मध्य े वनदेवशत केलेल्या कायान्ियन/आहरण ि संवितरण अवर्काऱयाकंडे सपुूदथ 
करण्यात येत आहेत. त्यानंी सदर तरतूदींचे वितरण विवहत पध्दतीनुसार तात्काळ कराि.े परंतु सन 
2017-18 चे योजनातंगथत तरतूदीचे योजनावनहाय प्रशासकीय ि वित्तीय मंजूरीचे आदेश संबंवर्त 
कायासनाकडून विवहत मान्यतेच्या अवर्न राहून ्ितंत्रपणे वनगथवमत करण्यात आल्यानंतरच वनयंत्रक 
अवर्का-यानंी /आहरण ि संवितरण अवर्कारी यानंी योजनातंगथत तरतूदीच्या वितरणाची कायथिाही 
करािी. सदर रकमाचंे िाटप केल्यानंतर प्रत्यक्ष वनर्ी खचासाठी उपलब्र् करुन देताना वित्त 
विभागाच्या संदभावर्न वद.01 एवप्रल,2017 च्या पवरपत्रकातील अटी ि शतींचे पालन झाले आहे. 
याबाबत खात्री करुन तसे प्रमावणत कराि े ि त्यानंतरच प्रत्यक्ष वनर्ी संबंवर्त यंत्रणेस खचासाठी 
उपलब्र् करून देण्यात यािा. 



शासन वनणथय क्रमांकः लेखानु-2016/(प्र.क्र.40/16)/2-अे, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

हा शासन वनणथय प्रशासकीय विभागानंा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार वनगथवमत 
करण्यात येत आहे.     

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201704131534476601 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
                                                                                                  ( सु.सं.र्पाटे )  
   उप सवचि, महाराष्ट्र शासन  
प्रवत, 

1. आयुक्त (कृवि), कृवि आयुक्तालय,  महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (10 प्रती).  
2. आयुक्त (दुग्र्व्यिसाय विकास),दुग्र्व्यिसाय विकास आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3. आयुक्त (मत््यव्यिसाय), मंुबई 
4. आयुक्त (पशुसंिर्थन), औंर्, पुणे. 
5.  सद्य सवचि, महाराष्ट्र कृवि वशक्षण ि संशोर्न पवरिद, पुणे.¸ 
6. वनयंत्रक, डॉ. बाळासाहेब  साितं कोकण, कृवि विद्यापीठ, दापोली, वज.रत्नावगरी.  
7. वनयंत्रक, महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहूरी, वज.अहमदनगर.   
8. वनयंत्रक, मराठिाडा कृवि विद्यापीठ, परभणी  
9. वनयंत्रक, डॉ.पंजाबराि देशमुख कृवि विद्यापीठ, अकोला.  
10.  सिथ संचालक, कृवि आयुक्तालय, पुणे. 
11. सिथ संचालक, कृवि आयुक्तालय, पुणे. 
12. सिथ विभागीय कृवि सहसंचालक  
13. उप विभागीय कृवि अवर्कारी, रत्नावगरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 
14. महालेखापाल,महाराष्ट्र-1(लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञेयता/्र्ावनक वनकाय लेखापरीक्षा ि लेखा), मंुबई. 
15.  महालेखापाल, महाराष्ट्र -2 (लेखापरीक्षा /लेखा ि अनुज्ञेयता), नागपूर. 
16. अवर्दान ि लेखा अवर्कारी, मंुबई.  
17.  वनिासी लेखापरीक्षा अवर्कारी, मंुबई.  
18.  सिथ वजल्हा कोिागार अवर्कारी, 
19. सिथ वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी,  
20. सिथ सह/उप सवचि, कृवि ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
21. सिथ अिर सवचि/कक्ष अवर्कारी, कृवि ि पदुम विभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
22. उप सवचि, (पदुम-16) कृवि, ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
23. उप सवचि, (अर्थसंकल्प-13, ि व्यय-1) वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. उप सवचि (का-1411/1431), वनयोजन विभाग, मंुबई 
25. वनिड न्ती का .क्र . 2अे. 

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


कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

अनिवार्य खर्य 30625093 800 5104015 167

कार्यक्रमावरील 
खर्य

22059888 0 3676648 0

52684981 800 8780663 167
अनिवार्य खर्य 206773 0 34460 0

कार्यक्रमावरील 
खर्य

520108 0 86685 0

726881 0 121145 0

 01 पीक संिर्धन
1 डी -3 (01)(00)(01) महात्मा फुले कृषी 

नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुाि (2415 
0025)

अनिवार्य खर्य 2902479 0 483747 0

2 डी -3 (01)(00)(06) महात्मा फुले कृषी 
नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे (2415 

0072)

कार्यक्रमावरील 
खर्य

100000 0 16667 0

3002479 0 500414 0
3 डी -3 (01)(00)(02) डॉ. बाळासाहेब सावंत 

कोकण कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क 
अिदुािे (24150034)

अनिवार्य खर्य 1004240 0 167373 0

4 डी -3 (01)(00)(07) डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क 

अिदुािे (24150081)

कार्यक्रमावरील 
खर्य

100000 0 16667 0

1104240 0 184040 0
5 डी -3 (01)(00)(03) डॉ. पंजाबराव देशमखु 

कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे 
(24150043)

अनिवार्य खर्य 2257496 0 376249 0

पषरषिष्ट -अ
िासन षनर्धय कृिी ि पदमु षिभाग, क्र. अंदाज-2017/(प्र.क्र.43/17)/2-अ,े षद.13 एषप्रल, 2017 चे सहपत्र

                        सन 2017-2018 च्या अर्धसंकल्पपत तरतूदींपैकी दोन मषहन्याकरीता (एषप्रल 2017- ते मे 2017) लेखानदुान तरतदुीचे षितरर्

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ) डी -3 2401 - पीक संवर्यि      कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्,  पणेु

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अहमदिगर

एकूर् 2401 पीक सिंर्धन
ब) डी -3 2402 - मदृ व जलसंर्ारण      कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्,  पणेु

एकूर् 2402 मदृ ि जलसंर्ारर्
क)  2415 - कृिी षिियक संिोर्न ि षिक्षर्  -

एकूर्
 उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी,    रत्िानगरी

एकूर्
      उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अकोला



कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

6 डी -3 (01)(00)(08) डॉ. पंजाबराव देशमखु 
कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे 

(24150099)

कार्यक्रमावरील 
खर्य

100000 0 16667 0

2357496 0 392916 0
7 डी -3 (01)(00)(04) मराठवाडा कृषी 

नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे (2415 
0052)

अनिवार्य खर्य 1589303 0 264884 0

8 डी -3 (01)(00)(09) मराठवाडा कृषी 
नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे (2415 

0105)

कार्यक्रमावरील 
खर्य

100000 0 16667 0

1689303 0 281551 0
9 डी -3 (01)(00)(05) महाराष्ट्र कृषी नवषर्क 

संशोर्ि व नशक्षण मंडळाला सहाय्र्क 
अिदुािे (24150061)

     कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्,         पणेु अनिवार्य खर्य 30275 0 5046 0

10 डी -3 (01)(00)(15) महात्मा फुले कृषी 
नवद्यापीठाला आर्थिकदषृ्ट्टर्ा 

मागासवगीर् नवद्यार्थ्र्ांच्र्ा शैक्षनणक फी 
प्रनतपरू्थतसाठी  सहार्क अिदुाि (2415 

0938)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अहमदिगर अनिवार्य खर्य 130000 21667

11 डी -3  (01)(00)(16) डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी नवद्यापीठाला 

आर्थिकदषृ्ट्टर्ा मागासवगीर् 
नवद्यार्थ्र्ांच्र्ा शैक्षनणक फी प्रनतपरू्थतसाठी  

सहार्क अिदुाि (2415 0947)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, रत्िानगरी अनिवार्य खर्य 57300 9550

12 डी -3  (01)(00)(17) डॉ.पंजाबराव देशमखु 
कृषी नवद्यापीठाला आर्थिकदषृ्ट्टर्ा 

मागासवगीर् नवद्यार्थ्र्ांच्र्ा शैक्षनणक फी 
प्रनतपरू्थतसाठी  सहार्क अिदुाि (2415 

0956)

उप नवभागीर् कृनष अनर्कारी, अकोला अनिवार्य खर्य 24000 4000

      उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अकोला

एकूर्
       उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, परभणी

एकूर्



कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

13 डी -3  (01)(00)(18) वसंतराव िाईक 
मराठवाडा कृषी नवद्यापीठाला 
आर्थिकदषृ्ट्टर्ा मागासवगीर् 

नवद्यार्थ्र्ांच्र्ा शैक्षनणक फी प्रनतपरू्थतसाठी  
सहार्क अिदुाि (2415 0965)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी,          
परभणी

अनिवार्य खर्य 99900 16650

8494993 0 1415834 0

1 डी -3 (03)(00)(01) महात्मा फुले कृषी 
नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे (2415 

0197)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अहमदिगर अनिवार्य खर्य 31177 0 5196 0

2 डी -3 (03)(00)(02) डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क 

अिदुािे (24150179)

     उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, रत्िानगरी अनिवार्य खर्य 37159 0 6193 0

3 डी -3 (03)(00)04) मराठवाडा कृषी 
नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुािे (2415 

0203)

       उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी,          
परभणी

अनिवार्य खर्य 19600 0 3267 0

87936 0 14656 0

1 डी -3 (04)(00)(01) दगु्र्शाळा नवज्ञाि 
संस्िा आरे (24150212)

आर्कु्त दगु्र्व्र्वसार् नवकास, मुंबई अनिवार्य खर्य 16683 0 2781 0

2 डी -3 (04)(00)(02) दगु्र्क्षेत्र व्र्वस्िापि व 
पशसंुवर्यि पदनवका पाठर्क्रम 

(24150571)

आर्कु्त दगु्र्व्र्वसार् नवकास, मुंबई अनिवार्य खर्य 1152 0 192 0

17835 0 2973 0
 

1 डी -3 (05)(00)(02) डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क 

अिदुाि (24150241)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, रत्िानगरी अनिवार्य खर्य 120920 0 20153 0

2 डी -3 (05)(00)(03) डॉ. पंजाबराव देशमखु 
कृषी नवद्यापीठाला सहाय्र्क अिदुाि 

(24150268)

उप नवभागीर् कृनष अनर्कारी, अकोला अनिवार्य खर्य 3591 0 599 0

124511 0 20752 0

 एकूर् 2415- 01 पीक संिर्धन
03 पिुसंिर्धन

एकूर् 2415- 03 पिुसंिर्धन
04 - दगु्र् व्यिसाय षिकास

एकूर् 2415-04- दगु्र्व्यिसाय
05 - मत्स्यव्यिसाय

एकूर् 2415- 05- मत्स्यव्यिसाय



कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

1 डी -3 (80) (120) (00)(01) डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषी नवद्यापीठाला 

कमयर्ाऱर्ांच्र्ा अंशदािाच्र्ा रकमेइतकी 
समतलु्र् अंशदािार्ी रक्कम देण्र्ासाठी 

 सहार्क अिदुाि (2415 1012)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, रत्िानगरी अषनिायध खचध 31060 5176

2 डी -3 (80) (120) (00)(02) महात्मा फुले 
कृषी नवद्यापीठाला कमयर्ाऱर्ांच्र्ा 
अंशदािाच्र्ा रकमेइतकी समतलु्र् 

अंशदािार्ी रक्कम देण्र्ासाठी  सहार्क 
अिदुाि (2415 1021)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, अहमदिगर अषनिायध खचध 36274 6046

3 डी -3 (80) (120) (00)(04) वसंतराव 
िाईक मराठवाडा कृषी नवद्यापीठाला 

कमयर्ाऱर्ांच्र्ा अंशदािाच्र्ा रकमेइतकी 
समतलु्र् अंशदािार्ी रक्कम देण्र्ासाठी 

 सहार्क अिदुाि (2415 1041)

       उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी,          
परभणी

अषनिायध खचध 58612 9769

4 डी -3 (80) (120) (00)(05) डॉ. पंजाबराव 
देशमखु कृषी नवद्यापीठाला 

कमयर्ाऱर्ांच्र्ा अंशदािाच्र्ा रकमेइतकी 
समतलु्र् अंशदािार्ी रक्कम देण्र्ासाठी 

 सहार्क अिदुाि (2415 1059)

उप नवभागीर् कृनष अनर्कारी, अकोला अषनिायध खचध 21114 3519

147060 0 24510 0
अषनिायध खचध 8472335 0 1412057 0
कायधक्रमािरील

 खचध
400000 0 66668 0

एकूर् 8872335 0 1478725 0
62284197 800 10380533 167

(ड)
डी-7 2702 - लहाि पाटबंर्ारे (27021933)        कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु अनिवार्य खर्य 3050 0 508 0

3050 0 508 0

1

एकूर् 2702 लहान पाटबंर्ारे

एकूर् 2415- (80) (120)

2415- कृिी षिियक संिोर्न ि षिक्षर्

एकूर् मागर्ी क्रमांक डी-3
2702 - लहान पाटबंर्ारे



कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

1  शासकीर् कमयर्ाऱर्ांिा प्रनशक्षण 
(कृनष)  (3451 2962)

         कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु कार्यक्रमावरील 
खर्य

2500 0 417

2  शासकीर् कमयर्ाऱर्ांिा प्रनशक्षण 
(पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् नवकास व 

मत्स्र्व्र्वसार्) (3451 3018)

आर्कु्त, पशसंुवर्यि,महाराष्ट्र राज्र्, पणेु आर्कु्त 
दगु्र्व्र्वसार् नवकास, मुंबई     आर्कु्त 
,मत्स्र्व्र्वसार्, महाराष्ट्र राज्र्, मुंबई

कार्यक्रमावरील 
खर्य

5000 0 833

3  कृनष, पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् 
नवकास व मत्स्र्व्र्वसार् 
नवभाग(3451 0672)

अवर सनर्व, कृनष पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् 
नवकास व मत्स्र्व्र्वसार् नवभाग, मंत्रालर्, मुंबई,

अनिवार्य खर्य 176521 0 29420

4 ई-गव्हियन्स कार्यक्रमार्ी 
अंमलबजावणी(कृनष) (3451 2782)

कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु, अवर सनर्व, 
कृनष पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् नवकास व 

मत्स्र्व्र्वसार् नवभाग,(कृनष प्रभाग)मंत्रालर्, 
मुंबई,

कार्यक्रमावरील 
खर्य

25000 0 4168

5  ई-गव्हियन्स कार्यक्रमार्ी 
अंमलबजावणी   (पशसंुवर्यि, 

दगु्र्व्र्वसार् नवकास व 
मत्स्र्व्र्वसार्) (3451 2989)

अवर सनर्व, कृनष पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् 
नवकास व मत्स्र्व्र्वसार् नवभाग, (पदमु 

प्रभाग)मंत्रालर्, मुंबई, आर्कु्त, 
पशसंुवर्यि,महाराष्ट्र राज्र्, पणेु, आर्कु्त 

दगु्र्व्र्वसार् नवकास, मुंबई, आर्कु्त 
,मत्स्र्व्र्वसार्, महाराष्ट्र राज्र्, मुंबई

कार्यक्रमावरील 
खर्य

5000 0 833

अषनिायध खचध 176521 0 29420 0
कायधक्रमािरील

 खचध
37500 0 6251 0

एकूर् 214021 0 35671 0
217071 0 36179 0

इ
कृनष नवद्यापीठांच्र्ा कमयर्ाऱर्ांिा 
घरबांर्णी अनिम (6216 0201)

उप नवभागीर् कृषी अनर्कारी, दापोली, नज- 
रत्िानगरी

अनिवार्य खर्य 7643 0 1274

7643 0 1274 0
कृषी आर्कु्त, महाराष्ट्र राज्र्, पणेु अनिवार्य खर्य 134697 0 22449

आर्कु्त, पशसंुवर्यि,महाराष्ट्र राज्र्, पणेु अनिवार्य खर्य 55990 0 9332
आर्कु्त ,मत्स्र्व्र्वसार्, महाराष्ट्र राज्र्, मुंबई अनिवार्य खर्य 16230 0 2705

डी-7 3451 सषचिालय- आर्थर्क सेिा

3451 सषचिालय- आर्थर्क सेिा

एकूर् मागर्ी क्रमांक 7

7610 शासकीर् कमयर्ारी इ. िा कजे

डी-11 6216 गहृषनमार्ासाठी  कजध
1

एकूर् (6216)
2



कृषि षिभाग

दत्तमत भारीत दत्तमत भारीत
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         सन 2017-18 च्या           
अर्धसंकपपातील एकूर् तरतूद

 लेखानदुानान्िये मंजरू  
करण्यात आलेली तरतूद  
(एषप्रल 17- ते मे 17)

अ. क्र. मागर्ी 
क्रमांक

मखु्य लेखाषििध   कायान्ियन / आहरर् ि 
संषितरर् अषर्कारी

अषनिायध खचध 
/ 

कायधक्रमािरील
 खचध

आर्कु्त दगु्र्व्र्वसार् नवकास, मुंबई अनिवार्य खर्य 30250 0 5042
अवर सनर्व, कृनष पशसंुवर्यि, दगु्र्व्र्वसार् 

नवकास व मत्स्र्व्र्वसार् नवभाग, (पदमु  
प्रभाग)मंत्रालर्, मुंबई,

अनिवार्य खर्य 29406 0 4901

266573 0 44429 0

274216 0 45703 0
62775484 800 10462415 167

उपसषचि, महाराष्र िासन

7610 शासकीर् कमयर्ारी इ. िा कजे

एकूर् (7610)

एकूर् मागर्ी क्रमांक 11
                                एकूर्                                 कृनष 

( स.ुसं.र्पाटे )

डी-11

2
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