
                                                                                       चार कृषि षिद्यापीठे याांना सन  2017-18  
                                                                                       या आर्थिक  ििात माहे  एषिल-मे, 2017  
                                                                                       करीता  लखेानुदानान्िये मांजुर केलले े   
                                                                                       अनुदान  षितरीत करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसांिर्धन, दुग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभाग 

शासन षनर्धय क्रमाांक : कृषिषि-3717/ि. क्र. 40 /8-अ,े 
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरु चौक, मांत्रालय षि्तार, मुांबई-400 032. 

षदनाांक : 26 एषिल, 2017.  
िाचा :-  1) कृषि ि पदुम षिभाग,  शासन षनर्धय क्रमाांक - मफुकृषि-1799/ि.क्र.174/20-अे, 
                 षदनाांक 18/12/2000, 
             2) षित्त षिभाग, शासन पषरपत्रक क्रमाांक - अिधसां - 2017/ि.क्र.68/अिधसांकल्प-3, 
                  षदनाांक 01 एषिल, 2017, 
  3) शासन षनर्धय क्रमाांक, कृषि ि पदुम षिभाग, लेखानु-2017/ (ि.क्र. 43/17)/2-अे, 
                षदनाांक  13 एषिल, 2017. 
शासन षनर्धय :- 

 सांदभाषर्न  शासन षनर्धयान्िये सन 2000-2001 या आर्थिक ििापासून राज्यातील कृषि षिद्यापीठाांना 

अनुदान मांजूर करण्यासाठी सुर्ाषरत सहायक अनुदान सुत्र षिहीत केले आहे. त्सयानुसार राज्यातील चार कृषि 

षिद्यापीठे याांना सन 2017-2018 या आर्थिक ििाकषरता "2415 कृषि षिियक सांशोर्न ि षशक्षर्" या मुख्य  

लेखाशीिाखाली "01 पीक सांिर्धन"  31 सहायक अनुदान (ितेनेतर) या बाबीखाली माहे एषिल-मे, 2017 करीता 

खाली दशधषिल्यािमारे्  रु.6,66,68,000/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी, सहासष्ट्ट लाख, अडुसष्ट्ट हजार फक्त) इतके 

लेखानुदान खालील नमूद अटी ि शतींच्या अषर्न राहून षितरीत करण्यास शासन मांजुरी देत आहे.                   

(सषि्तर तपषशल षििरर्पत्र “अ” मध्ये दशधषिण्यात आला आहे.) 

                                                                                                                                                           (रुपये हजारात)  

अ. 
क्र.  

लखेाशीिध बाब आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषर्कारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसांकल्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मांजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

अ) महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी, षजल्हा - अहमदनगर. 

0१) 01 पीकसांिर्धन 
120, पांचिार्थिक योजनाांतगधत योजना 
राज्य योजनाांतगधत योजना 
(00) (06) म.फु. कृ.षि. ला  सहायक 

अनुदान    (2415 0072) 

31, सहायक 
अनुदाने  

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषर्कारी, 

अहमदनगर 

10,00,00 

 

1,66,67 

 एकूर् 10,00,00 1,66,67 
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अ. 
क्र.  

लखेाशीिध बाब आहरर् ि 
सांषितरर् 
अषर्कारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसांकल्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मांजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

                ब) डॉ.बाळासाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ,दापोली, षजल्हा - रत्सनाषगरी. 

02) 01 पीकसांिर्धन 
120, पांचिार्थिक योजनाांतगधत योजना 
राज्य योजनाांतगधत योजना 
 (00) (07) डॉ. बा. सा. को. कृ. षि. ला 

सहायक अनुदान (2415 0081) 

31, सहायक 
अनुदाने  

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषर्कारी, 

दापोली 

10,00,00 

 

1,66,67 
 

 एकूर् ,10 00,,00 1,66,67 

क) डॉ.पांजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला, षजल्हा - अकोला. 

03) 01 पीकसांिर्धन 
120, पांचिार्थिक योजनाांतगधत योजना 
राज्य योजनाांतगधत योजना 

 (00) (08) डॉ. पां. दे. कृ. षि. ला 
सहायक अनुदान 

(2415 0099) 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषर्कारी, 

अकोला 

10,00,00 

 

1,66,67 
 

 एकूर् 10,00,00 1,66,67 

               ड) िसांतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी, षजल्हा - परभर्ी. 
04) 01 पीकसांिर्धन 

120, पांचिार्थिक योजनाांतगधत योजना 
राज्य योजनाांतगधत योजना 

 (00) (09) म. कृ. षि. ला.  सहायक 
अनुदान  (2415 0105) 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 
 

उपषिभागीय 
कृषि अषर्कारी, 

परभर्ी 

10,00,00 1,66,67 

 एकूर् 10,00,00 1,66,67 

 एकूर् योजनेतर योजना  एकूर् 40,00,00 6,66,68 

 

अटी ि शती 

1) कृषि षिद्यापीठाांनी ि कृषि पषरिदेने उपलेखाषशिध / गट / योजना आषर् बाबषनहाय षितरीत केलेला षनर्ी 

सांबांर्ीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनाांतगधत योजना म्हर्नू पढेु चालू ठेिण्यास शासनाने मान्यता षदली आहे, 

त्सया पदाांचे ितेन ि भत्त ेआषर् अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खचध करािा. काही पदे षरक्त असल्यामुळे अििा अन्य बाबी 

/ कारर्ाांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्थचत राहील्यास, सदर अनुदान पढुील मषहन्यामध्ये षितरीत 

करण्यात येर्ा-या अनुदानामध्ये समायोषजत कराि.े  
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2) उपलेखाषशिधषनहाय, गटषनहाय, योजनाषनहाय ि बाबषनहाय षितरीत केलेला षनर्ी कोर्त्सयाही कारर्ा्ति 

अखर्थचत / षशल्लक राहीला / राहर्ार असेल तर सदर अखर्थचत / षशल्लक षनर्ी शासनाच े मान्यतेषशिाय इतर 

गटाांसाठी / योजनाांसाठी / बाबींसाठी पर्पर िगध करु नये ककिा खचध करु नये.  

3) ित्सयेक गटामर्ील षितरीत केलेले सहाय्यक अन महसलूी उत्सपन्न त्सया गटातील अनुज्ञेय बाबींिरील खचध 

भागषिण्यासाठी आषर् षिकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आर्ाि.े एका गटाच ेसहायक अनुदान आषर् महसलूी 

उत्सपन्न दुस-या गटातील योजनाां / बाबींसाठी िगध करु नये. एखाद्या गटातील  योजनेसाठी  जा्त सहायक अनुदान 

षितरीत झाले असेल  तर, पढुील षनर्ीची मागर्ी करताना सदर जा्तीच ेअनुदान षिचारात घेऊन तेिढ्या कमी ि 

अनुज्ञेय षनर्ीची मागर्ी करािी.  

4) शासनाने मांजूर केलेल्या पदाांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम 1983 आषर् महाराष्ट्र कृषि 

षिद्यापीठ पषरषनयम 1990 मर्ील तरतूदीिमारे् भरललेी आहेत ि सदर पदे योजनाांतगधत खचाने पढेु चालू 

ठेिण्यासाठी शासनाने मान्यता षदली आहे, अशा पदाांच्या ितेन ि भत्तयाांसाठीच षिहीत अनुदान देय राहील.  

5) ित्सयेक उपलेखाशीिध   / गट/योजना आषर् बाब षनहाय ्ितांत्र लेखे / षहशोब ठेिािते. 

6) ज्या योजनाांतगधत / योजनेतर योजनाांचा कालािर्ी सांपलेला आहे, अशा योजना सांबांषर्त कालािर्ीनांतर 

शासनाची मान्यता षमळाल्याषशिाय योजनेतर/योजनाांतगधत खचाने पढेु चालू ठेऊ नयेत. 

7) महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोर्न पषरिदेने, कृषि षिद्यापीठाांना मांजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 

सुत्रािमारे् बरोबर आहे ककिा कसे, तसेच षिहीत आदेश / कायधपध्दतीनुसार खचध करण्यात येत आहे ककिा कसे, 

याबाबत ित्सयेक आर्थिक ििाचा मुल्यमापन अहिाल शासनास सांबांषर्त आर्थिक ििध समाप्त झाल्यापासनू तीन 

मषहन्याांच्या कालािर्ीत सादर करािा. तसेच, मागील आर्थिक ििाचा अखर्थचत षनर्ी षकती आहे हे तात्सकाळ 

शासनास कळिाि.े  

8) शासनाने षिद्यापीठाच्या काही निीन योजनाांना मान्यता देताना, सदर योजनेमर्ील पदे अांतगधत 

समायोजनाने उपलब्र् करण्यास/भरण्यास मान्यता षदलेली आहे. यामुळे सदर निीन योजनेसाठी निीन पदे षनमार् 

झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनाांतगधत मूळ योजनाांमर्ील पदे अांतगधत समायोजनाने निीन योजनेकषरता िगध / 

उपलब्र् केली असतील, त्सया मूळ योजनाांमर्ील पदाांच ेितेन ि भत्सयासाठी या आदेशान्िये षितरीत केलेला षनर्ी खचध 

करु नये. तसेच षतमाही अनुदानाची मागर्ी करताना, अशा पदाांच ेितेन ि भत्तयासाठी लागर्ा-या षनर्ीची मागर्ी 

करु नये.  
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9) षिद्यापीठाांना मांजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम 1983, महाराष्ट्र कृषि 

षिद्यापीठ पषरषनयम 1990, आषर् महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ लेखा सांषहता 1991 मर्ील तरतूदीिमारे् आषर् िचषलत 

शासन आदेश ि षिषहत कायधपध्दतीनुसार सक्षम अषर्का-याांची िशासकीय ि षित्तीय मान्यता घेतल्यानांतर षिहीत 

मयादेत खचध करण्यात याि.े केिळ अिधसांकल्पीय तरतूद आहे ककिा अनुदान षितरीत केले आहे म्हर्नू खचध करु 

नये.  

10) सन 2017-2018 मर्ील अनुदानाची मागर्ी करताना, षिद्यापीठाने दरमहा 10 तारखेपयंत योजनाषनहाय 

षितरीत केलेले अनुदान, ित्सयक्ष खचध आषर् षशल्लक अनुदान याबाबतचा अहिाल सादर करािा. यापढेु अनुदानाची 

मागर्ी सादर करताना, पिूी षितरीत केलेल्या अनुदानातील षशल्लकीची ि्ताषित मागर्ीशी साांगड घालून, 

ित्सयक्षात आिश्यक तेिढ्याच अनुदानाची मागर्ी करण्यात यािी.  

11) षनयमबाह्य योजना पदे आषर् बाबींसाठी खचध करु नये.  

12) षिद्यापीठाच्या षनयांत्रक आषर् इतर सांबांषर्त सक्षम िाषर्का-याांनी उपरोक्त अटी ि शतींच े काटेकोरपरे् 

अनुपालन कराि.े  

13) उपरोक्त षििरर्पत्रातील ्तांभ क्र. 4  मध्ये नमूद केल्यािमारे् उपषिभागीय कृषि अषर्कारी, अहमदनगर, 

उपषिभागीय कृषि अषर्कारी, दापोली, उपषिभागीय कृषि अषर्कारी, अकोला, उपषिभागीय कृषि अषर्कारी, परभर्ी 

या आहरर् ि सांषितरर् अषर्कारी याांनी सांबांषर्त उपशीिांतगधत ्तांभ क्र. 6 खाली मांजूर केलेले अनुदान  शासन 

षनर्धय क्रमाांक कृषि ि सहकार षिभाग क्रमाांक अेजीय-ु1072/18471/व्ही, षदनाांक 27 सप्टेंबर 1972 आषर् शासन 

षनर्धय क्रमाांक कृषिषि- 2003/सीआर-35/20-अ,े षदनाांक 25/4/2003 मध्ये नमूद केल्यािमारे् कृषि षिद्यापीठाांच े

षनयांत्रक याांना अदा करण्याबाबत आिश्यक कायधिाही करािी.  

14) या षित्सयिधचा खचध सन 2017-2018 च्या अांदाजपत्रकात उपरोक्त षििरर्पत्रातील ्तांभ क्रमाांक 2 मध्ये 

नमूद केलेल्या लेखाशीिाखाली मांजूर केलेल्या तरतूदीतनू माषसक षनर्ी षििरर्पत्राच्या मयादेत भागिािा ि त्सयाच 

लेखाषशिाखाली खची टाकण्यात यािा.  

हे आदेश महाराष्ट्र अिधसांकल्प षनयम पलु््तका (भाग-1) 1977 मर्ील पषरच्छेद 142 ि 144 अन्िये 

िशासकीय षिभागाांना िदान केलेल्या शक्तीनुसार ि षित्त षिभागाने षदलेल्या मांजूरीनुसार षिभागाच्या ्तरािर 

षनगधषमत करण्यात येत आहेत. 
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 सदर शासन षनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्र् करुन 
देण्यात आला असनू त्सयाचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 201704261326358201 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 
 

                                                                                                        ( क. य. िांजारे ) 
                                                                                               उपसषचि, महाराष्ट्र शासन.  
 

िषत, 

महासांचालक / सल्लागार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् ि सांशोर्न पषरिद, परेु्, 

सांचालक (कृषि िषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, परेु्-1, 

कुलगुरु / कुलसषचि / षनयांत्रक/ षिद्यापीठ अषभयांता,  महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी,  

कुलगुरु / कुलसषचि / षनयांत्रक/ षिद्यापीठ अषभयांता, डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ, दापोली, 

कुलगुरु / कुलसषचि / षनयांत्रक / षिद्यापीठ अषभयांता, िसांतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी,  

कुलगुरु / कुलसषचि / षनयांत्रक / षिद्यापीठा अषभयांता, डॉ. पांजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला,  

उपषिभागीय कृषि अषर्कारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभर्ी,  

सहायक सांचालक (लेखा-१), कृषि आयकु्तालय, परेु्, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञेयता), मुांबई / नागपरू, 

षजल्हा कोिागार अषर्कारी, अहमदनगर, षजल्हा अहमदनगर, 

उपकोिागार अषर्कारी, राहूरी, षजल्हा अहमदनगर, 

षजल्हा कोिागार अषर्कारी, रत्सनाषगरी, षजल्हा रत्सनाषगरी,  

उपकोिागार अषर्कारी, दापोली, षजल्हा रत्सनाषगरी,  

षजल्हा कोिागार अषर्कारी, अकोला, षजल्हा अकोला,  

उपकोिागार अषर्कारी, अकोला, षजल्हा अकोला,  

षजल्हा कोिागार अषर्कारी, परभर्ी, षजल्हा परभर्ी,  

उपकोिागार अषर्कारी, परभर्ी, षजल्हा परभर्ी,  

अषर्दान ि लेखा अषर्कारी, मुांबई, 
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षनिासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुांबई, 

षजल्हा कोिागार अषर्कारी, परेु्, 

मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 

उप मुख्य लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भिन, निी मुांबई, 

षित्त षिभाग (व्यय-1 / अिधसांकल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई - 400 032, 

कक्ष अषर्कारी, कायासन 2अे / 6अे / 7अ,े कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400 032, 

कायासन 8-अे (षनिडन्ती), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
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षििरर्पत्र - "अ" 

                             शासन षनर्धय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक : कृषिषि-3717/ि. क्र. 40 /8-अ,े षदनाांक 26/04/2017 सोबतच ेपषरषशष्ट्ट. 
                            (रुपय ेहजारात) 

अ.क्र. योजना / िकल्पाचे नाांि अिधसांकल्पीत षनर्ी  
सन 2017-18 

लेखानुदानान्िये मांजूर 
करण्यात आलेली तरतूद 

आिती अनािती एकूर् आिती अनािती एकूर् 
1. 2 3. 4. 5. 6. 8. 9. 

अ ) महात्समा फुल ेकृषि षिद्यापीठ, राहुरी (2415 0072)       

1 भारतीय कृषि अनुसांर्ान पषरिद अिधसहाय्यीत योजनाांकषरता 25 टक्के राज्य शासनाचा षह्सा. 7,60,00 0 7,60,00 1,26,67 0 1,26,67 

2 डाळींब सांशोर्न कें द्र, लखमापूर, षजल्हा नाषशक (7 मांजूर पदे)  27,50 0 27,50 4,58 0 4,58 

3 कृषि महाषिद्यालय, कराड, षजल्हा  – सातारा.  1,50,00 10,00 1,60,00 25,00 1,67 26,67 

4 कृषि महाषिद्यालय, मुक्ताईनगर, षजल्हा  - जळगाांि . 0 40,00 40,00 0 6,67 6,67 

5 कृषि महाषिद्यालय, हाळगाांि, षजल्हा -- अहमदनगर. 0 12,50 12,50 0 2,08 2,08 

एकूर् 9,37,50 62,50 10,00,00 1,56,25 10,42 1,66,67 

ब) डॉ.बाळासाहेब सािांत कोकर् कृषि षिद्यापीठ, दापोली (2415 0081)       

1 दापोली येिे कृषि अषभयाांषत्रकी आषर् तांत्रज्ञान महाषिद्यालयाची िशासकीय इमारत ि ियोगशाळा उभाररे्. 0 28,36 28,36 0 4,73 4,73 

2 काढर्ी पश्चात पदव्युत्तर व्यि्िापन सां्िा, रोहा, षज.रायगड 1,77,50 1,00,00 2,77,50 29,58 16,67 46,25 

3 षशरगाांि, षज.रत्सनाषगरी येिे तीन ििाचा मत्स्यव्यिसाय अषभयाांषत्रकी पदषिका अभ्यासक्रम सुरु कररे्. 87,50 1,05,00 1,92,50 14,58 17,50 32,08 

4 कृषि षिद्यापीठातील मालमत्ताांचे सांरक्षर् कररे्साठी कभत / कुां पर् उभाररे्. 0 1,64 1,64 0 27 27 

5 मुळदे, ता.कुडाळ, षज.कसरु्दूगध येिे उद्यानषिद्या महाषिद्यालय सुरु कररे्. 1,90,00 1,25,00 3,15,00 31,67 20,83 52,50 

6 भारतीय कृषि अनुसांर्ान पषरिद अिधसहाय्यीत योजनाांकषरता 25 टक्के राज्य शासनाचा षह्सा. 1,85,00 0 1,85,00 30,84 0 30,84 

एकूर् 6,40,00 3,60,00 10,00,00 1,06,67 60,00 1,66,67 
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अ.क्र. योजना / िकल्पाचे नाांि अिधसांकल्पीत षनर्ी सन 
2017-18 

लेखानुदानान्िये मांजूर 
करण्यात आलेली तरतूद 

आिती अनािती एकूर् आिती अनािती एकूर् 
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

क) डॉ.पांजाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला (2415 0099)       

1 भारतीय कृषि अनुसांर्ान पषरिद अिधसहाय्यीत योजनाांकषरता 25 टक्के राज्य शासनाचा षह्सा. 5,08,26 0 508.26 84,71 0 84,71 

2 कृषि जैितांत्रज्ञान महाषिद्यालय, यितमाळ 4,91,74 0 4,91,74 81,96 0 81,96 

एकूर् 10,00,00 0 10,00,00 1,66,67 0 1,66,67 

ड) िसांतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभर्ी (2415 0105)       

1 भारतीय कृषि अनुसांर्ान पषरिद अिधसहाय्यीत योजनाांकषरता 25 टक्के राज्य शासनाचा षह्सा. 4,00,00 0 4,00,00 66,67 0 66,67 

2 कृषि महाषिद्यालय, गोळेगाांि ता.औांढा नागनाि, षजल्हा - कहगोली 1,50,00 3,00,00 4,50,00 25,00 50,00 75,00 

3 कृषि व्यिसाय व्यि्िापन पदव्युत्तर सां्िा, चाकूर, षजल्हा - लातूर 50,00 45,00 95,00 8,33 7,50 15,83 

4 कृषि महाषिद्यालय, लातूर कषरता नषिन 29 मांजूर पदे 55,00 0 55,00 9,17 0 9,17 

एकूर् 6,55,00 3,45,00 10,00,00 1,09,17 57,50 1,66,67 

एकूर् ( अ + ब + क + ड) 32,32,50 7,67,50 40,00,00 5,38,76 1,27,92 6,66,68 
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