
                                                                                 
                                                                                   चार कृषि षिद्यापीठे आषि महाराष्ट्र कृषि षिक्षि   
                                                                                    ि संिोधन पषरिद, पुिे यानंा सन  2017-18  
                                                                                   या आर्थिक  ििात माहे  एषिल-मे, 2017 करीता 
                                                                                   लखेानुदानान्िये मंजुर केलले ेअनुदान  षितरीत  
                                                                                   करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र िासन 
कृषि, पिुसंिधधन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभाग 

िासन षनिधय क्रमाकं : कृषिषि-3717/ि. क्र.39 /8-अ,े 
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरु चौक, मंत्रालय षि्तार, मंुबई-400 032. 

षदनाकं : 20 एषिल, 2017.  
िाचा :-  1) कृषि ि पदुम षिभाग,  िासन षनिधय क्रमांक - मफुकृषि-1799/ि.क्र.174/20-अे, 
                 षदनाकं 18/12/2000, 
             2) षित्त षिभाग, िासन पषरपत्रक क्रमाकं - अिधसं - 2017/ि.क्र.68/अिधसंकल्प-3, 
                  षदनाकं 01 एषिल, 2017, 
  3) िासन षनिधय क्रमाकं, कृषि ि पदुम षिभाग, लेखानु-2017/ (ि.क्र. 43/17)/2-अे, 
                षदनाकं 13 एषिल, 2017. 
िासन षनिधय :- 

 उपरोक्त िासन षनिधय षदनाकं 18/12/2000 अन्िये सन 2000-2001 या आर्थिक ििापासून 

राज्यातील कृषि षिद्यापीठांना योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधाषरत सहायक अनुदान सुत्र षिहीत 

केले आहे. त्सयानुसार राज्यातील चार कृषि षिद्यापीठे आषि महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिद, पुिे 

यानंा सन 2017-2018 या आर्थिक ििाकषरता "2415 कृषि षिियक संिोधन ि षिक्षि" या मुख्य  

लेखािीिाखाली "01 पीक संिधधन", "03  पिुसंिधधन" ि "05  मत्स्यव्यिसाय" या  उपिीिांतगधत 04 

षनिृत्तीितेन षिियक खचध, 31 सहायक अनुदान (ितेनेतर) ि 36 सहायक अनुदान (ितेन) या बाबींकरीता 

तसेच 6216, गृहषनमािासाठी कजे या मुख्य लखेािीिाखाली 55,  कजे ि आगाऊ रकमा  या बाबीखाली 

माहे एषिल-मे, 2017 करीता सोबतच्या पषरषिष्ट्ट “अ” मधील षििरिपत्रात दिधषिल्यािमािे  मंजुर केलेले 

रु.141,03,58,000/- (अक्षरी रुपये एकिे एक्केचाळीस कोटी, तीन लाख, अठ्ठािन्न हजार फक्त) इतके 

लेखानुदान खालील नमूद अटी ि ितींच्या अषधन राहून षितरीत करण्यास िासन मंजुरी देत आहे. 

अटी ि िती- 

1) कृषि षिद्यापीठांनी ि कृषि पषरिदेने उपलेखाषििध / गट / योजना आषि बाबषनहाय षितरीत केलेला 

षनधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हिनू पुढे चालू ठेिण्यास िासनाने मान्यता 

षदली आहे, त्सया पदाचंे ितेन ि भत्ते आषि अनुज्ञये बाबींसाठीच फक्त खचध करािा. काही पदे षरक्त 
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असल्यामुळे अििा अन्य बाबी / कारिामुंळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्थचत राहील्यास, सदर 

अनुदान पुढील मषहन्यामध्ये षितरीत करण्यात येिा-या अनुदानामध्ये समायोषजत कराि.े  

2) उपलेखाषििधषनहाय, गटषनहाय, योजनाषनहाय ि बाबषनहाय षितरीत केलेला षनधी कोित्सयाही 

कारिा्ति अखर्थचत / षिल्लक राहीला / राहिार असेल तर सदर अखर्थचत / षिल्लक षनधी िासनाचे 

मान्यतेषििाय इतर गटासंाठी / योजनासंाठी / बाबींसाठी पर्पर िगध करु नये ककिा खचध करु नये.  

3) उपलेखाषििधषनहाय मंजूर योजनाचंे ि त्सया अतंगधत मंजूर असलेल्या पदाचंे सधुाषरत 

आकृतीबंधानुसार व्यिस््ितषरत्सया गटषनहाय िगीकरि केले आहे ककिा कस े याची कृषि पषरिदेने / 

षिद्यापीठाने सखोल तपासिी करािी. सदर िगीकरिामध्ये िासनाच्या मान्यतेषििाय कोितेही बदल करु 

नयेत.  

4) ित्सयेक गटामधील षितरीत केलेले सहाय्यक अन महसूली उत्सपन्न त्सया गटातील अनुज्ञये बाबींिरील 

खचध भागषिण्यासाठी आषि षिकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आिािे. एका गटाचे सहायक अनुदान 

आषि महसूली उत्सपन्न दुस-या गटातील योजना ं/ बाबींसाठी िगध करु नय.े एखाद्या गटातील  योजनेसाठी  

जा्त सहायक अनुदान षितरीत झाले असेल  तर, पढुील षनधीची मागिी करताना सदर जा्तीचे अनुदान 

षिचारात घेऊन तेिढ्या कमी ि अनुज्ञये षनधीची मागिी करािी.  

5) िासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषधषनयम 1983 आषि 

महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ पषरषनयम 1990 मधील तरतूदीिमािे भरलेली आहेत ि सदर पदे योजनेतर 

खचाने पुढे चालू ठेिण्यासाठी िासनाने मान्यता षदली आहे, अिा पदाचं्या ितेन ि भत्तयासंाठीच षिहीत 

अनुदान देय राहील.  

6) ित्सयेक उपलेखािीिध   / गट/योजना आषि बाब षनहाय ्ितंत्र लेखे / षहिोब ठेिािते. 

7) ज्या योजनातंगधत / योजनेतर योजनाचंा कालािधी संपलेला आहे, अिा योजना संबंषधत 

कालािधीनंतर िासनाची मान्यता षमळाल्याषििाय योजनेतर/योजनातंगधत खचाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 

8) महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिदेने, कृषि षिद्यापीठानंा मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 

अनुदान सुत्रािमािे बरोबर आहे ककिा कसे, तसेच षिहीत आदेि / कायधपध्दतीनुसार खचध करण्यात येत 

आहे ककिा कसे, याबाबत ित्सयेक आर्थिक ििाचा मुल्यमापन अहिाल िासनास संबंषधत आर्थिक ििध समाप्त 

झाल्यापासून तीन मषहन्यांच्या कालािधीत सादर करािा. तसेच, मागील आर्थिक ििाचा अखर्थचत षनधी 

षकती आहे हे तात्सकाळ िासनास कळिाि.े  
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9) िासनाने षिद्यापीठाच्या काही निीन योजनानंा मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतगधत 

समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता षदलेली आहे. यामुळे सदर निीन योजनेसाठी निीन 

पदे षनमाि झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतगधत मूळ योजनामंधील पदे अंतगधत समायोजनाने निीन 

योजनेकषरता िगध / उपलब्ध केली असतील, त्सया मूळ योजनामंधील पदाचंे ितेन ि भत्सयासाठी या 

आदेिान्िये षितरीत केलेला षनधी खचध करु नये. तसेच षतमाही अनुदानाची मागिी करताना, अिा पदाचं े

ितेन ि भत्तयासाठी लागिा-या षनधीची मागिी करु नये.  

10) कृषि षिद्यापीठानंा त्सयाचंे महसूली उत्सपन्न िापरण्यास िासनाने मान्यता षदलेली आहे. याबाबत 

षिद्यापीठाने षिहीत आदेि आषि कायधपध्दतीनुसार उषचत कायधिाही करािी. तसेच महसूली उत्सपन्न 

िाढषिण्याच्या योजना राबषिण्याबाबत कायधिाही करािी.  

11) षिद्यापीठानंा मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषधषनयम 1983, महाराष्ट्र 

कृषि षिद्यापीठ पषरषनयम 1990, आषि महाराष्ट्र कृषि षिद्यापीठ लेखा संषहता 1991 मधील तरतूदीिमािे 

आषि िचषलत िासन आदेि ि षिषहत कायधपध्दतीनुसार सक्षम अषधका-यांची ििासकीय ि षित्तीय 

मान्यता घेतल्यानंतर षिहीत मयादेत खचध करण्यात यािे. केिळ अिधसंकल्पीय तरतूद आहे ककिा अनुदान 

षितरीत केले आहे म्हिनू खचध करु नये.  

12) सन 2017-2018 मधील अनुदानाची मागिी करताना, षिद्यापीठाने दरमहा 10 तारखेपयंत 

योजनाषनहाय षितरीत केलेले अनुदान, ित्सयक्ष खचध आषि षिल्लक अनुदान याबाबतचा अहिाल सादर 

करािा. यापुढे अनुदानाची मागिी सादर करताना, पूिी षितरीत केलेल्या अनुदानातील षिल्लकीची 

ि्ताषित मागिीिी सागं  घालून, ित्सयक्षात आिश्यक तेिढ्याच अनुदानाची मागिी करण्यात यािी.  

13) षनयमबाह्य योजना पदे आषि बाबींसाठी खचध करु नये.  

14) षिद्यापीठाच्या षनयंत्रक आषि इतर संबंषधत सक्षम िाषधका-यानंी उपरोक्त अटी ि ितींचे 

काटेकोरपिे अनुपालन करािे.  

15) सोबतच्या पषरषिष्ट्ट “अ” मधील षििरिपत्रातील ्तंभ क्र. 4  मध्ये नमूद केल्यािमािे उपषिभागीय 

कृषि अषधकारी, अहमदनगर, उपषिभागीय कृषि अषधकारी, दापोली, उपषिभागीय कृषि अषधकारी, 

अकोला, उपषिभागीय कृषि अषधकारी, परभिी ि सचंालक (कृषि िषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, 

पुिे याचं्या षनयंत्रिाखालील कायधरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पुिे या 

आहरि ि संषितरि अषधकारी यानंी संबंषधत उपिीिांतगधत ् तंभ क्र. 6 खाली मंजूर केलेले अनुदान  िासन 
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षनिधय क्रमाकं कृषि ि सहकार षिभाग क्रमाकं अेजीय-ु1072/18471/व्ही, षदनाकं 27 सप्टेंबर 1972 आषि 

िासन षनिधय क्रमाकं कृषिषि- 2003/सीआर-35/20-अे, षदनाकं 25/4/2003 मध्ये नमूद केल्यािमािे 

कृषि षिद्यापीठाचंे षनयंत्रक ि सल्लागार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिद, पुिे यानंा अदा 

करण्याबाबत आिश्यक कायधिाही करािी.  

16) या षित्सयिधचा खचध सन 2017-2018 च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे पषरषिष्ट्ट “अ” मधील 

षििरिपत्रातील ्तंभ क्रमाकं 2 मध्ये नमूद केलेल्या लेखािीिाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून माषसक 

षनधी षििरिपत्राच्या मयादेत भागिािा ि त्सयाच लेखाषििाखाली खची टाकण्यात यािा.  

हे आदेि महाराष्ट्र अिधसंकल्प षनयम पुस््तका (भाग-1) 1977 मधील पषरच्छेद 142 ि 144 अन्िये 

ििासकीय षिभागानंा िदान केलेल्या िक्तीनुसार ि षित्त षिभागाने मंजुर केलेल्या अिधसंकल्पीय अदंाज 

2017-18 नुसार षिभागाच्या ्तरािर षनगधषमत करण्यात येत आहेत. 

 सदर िासन षनिधय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असनू त्सयाचा संगिक साकेंताकं क्रमाकं 201704201320511501 असा आहे. हा 
आदेि ष जीटल ्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार ि नािाने. 

 

                                                                                                               ( ि. िं. िेटे ) 
                                                                                                    सहसषचि, महाराष्ट्र िासन. 

िषत, 

1. महासंचालक / सल्लागार (षित्त), महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिद, पुिे, 
2. संचालक (कृषि िषक्रया ि षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, पुिे-1, 
3. कुलगुरु / कुलसषचि / षनयंत्रक/ संचालक (षिक्षि), महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी,  
4. कुलगुरु / कुलसषचि / षनयंत्रक/ संचालक (षिक्षि),  ॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृषि षिद्यापीठ, 

दापोली, कुलगुरु / कुलसषचि / षनयंत्रक/ संचालक (षिक्षि), िसंतराि नाईक मराठिा ा कृषि 
षिद्यापीठ, परभिी,  

5. कुलसषचि / षनयंत्रक / सचंालक (षिक्षि),  ॉ. पंजाबराि देिमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला,  
6. उपषिभागीय कृषि अषधकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभिी,  
7. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुिे, 
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपूर, 
9. षजल्हा कोिागार अषधकारी, अहमदनगर / उपकोिागार अषधकारी, राहूरी, षजल्हा अहमदनगर, 
10. षजल्हा कोिागार अषधकारी, रत्सनाषगरी / उपकोिागार अषधकारी, दापोली, षजल्हा रत्सनाषगरी,  
11. षजल्हा कोिागार अषधकारी, अकोला / उपकोिागार अषधकारी, अकोला, षजल्हा अकोला,  
12. षजल्हा कोिागार अषधकारी, परभिी / उपकोिागार अषधकारी, परभिी, षजल्हा परभिी,  
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13. अषधदान ि लेखा अषधकारी, मंुबई / षनिासी लेखापषरक्षा अषधकारी, मंुबई, 
14. षजल्हा कोिागार अषधकारी, पुिे, 
15. मुख्य लेखा पषरक्षक, ्िाषनक षनधी लेखा, कोकि भिन, निी मंुबई, 
16. उप मुख्य लेखा पषरक्षक (िषरष्ट्ठ) ्िाषनक षनधी लेखा, कोकि भिन, निी मंुबई, 
17. षित्त षिभाग (व्यय-1 / अिधसंकल्प - 13), मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
18. कक्ष अषधकारी, कायासन 2अे / 6अे / 7अे, कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मंुबई - 400 032, 
19. कायासन 8-अे (षनि न्ती), कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
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पषरषिष्ट्ट - अ 
िासन षनिधय, कृषि ि पदु षिभाग क्रमांक : कृषिषि-3717/ि. क्र.39 /8-अ,े षदनांक 20/04/2017 सोबतच ेपषरषिष्ट्ट. 

                                                                                                                                                          (रुपये हजारात)  
अ. 
क्र.  

लखेािीिध बाब आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसंकस्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मंजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
अ) महात्समा फुल ेकृषि षिद्यापीठ, राहुरी, षजल्हा - अहमदनगर. 

0१) 01 पीकसंिधधन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (01) म.फु. कृ.षि. ला  सहायक 
अनुदान    (2415 0025) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 
अहमदनगर 

106,30,13 17,71,69 

31, सहायक 
अनुदाने  (ितेनेतर) 

11,70,45 1,95,08 

36, सहायक 
अनुदाने  (ितेन) 

172,24,21 28,70,70 

 एकूि 290,24,79 48,37,47 
 

0२) 03 पिुसंिधधन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(01) (01) म.फु. कृ.षि. ला 

सहायक अनुदान 
(2415 0197) 

 

31, सहायक 
अनुदाने  (ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 
अहमदनगर 

12,84 2,14 

36, सहायक 
अनुदाने  (ितेन) 

2,98,93 49,82 

 एकूि 3,11,77 51,96 

03) 01 पीकसंिधधन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (15) म.फु. कृ.षि. ला 
आर्थिकदृष्ट्टया मागासिगीय 
षिद्यार्थ्यांच्या िैक्षषिक फी 

िषतपूतीसाठी सहायक अनुदान 
(2415 0938) 

 

31, सहायक 
अनुदाने  (ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 
अहमदनगर 

13,00,00 2,16,67  

 एकूि 13,00,00 2,16,67 

04) 

01 पीकसंिधधन 
(00) (02) महात्समा फुले कृषि 
षिद्यापीठाला कमधचा-यांच्या 

अंिदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 
अंिदानाची रक्कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अषनिायध)  

(2415 1021) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 
अहमदनगर 

3,62,74 60,46 

 एकूि 3,62,74 60,46 

ब)  ॉ.बाळासाहेब साितं कोकि कृषि षिद्यापीठ,दापोली, षजल्हा - रत्सनाषगरी. 
05) 01 पीकसंिधधन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (02)  ॉ. बा. सा. को. कृ. षि. 
ला सहायक अनुदान (2415 0034) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

30,12,77 5,02,13 
31, सहायक 

अनुदाने  (ितेनेतर) 
3,67,00 61,16 

36, सहायक 
अनुदाने (ितेन) 

66,62,63 11,10,44 

 एकूि 100,42,40 16,73,73 
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अ. 
क्र.  

लखेािीिध बाब आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसंकस्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मंजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
06) 03 पिुसंिधधन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (02)  ॉ. बा. सा. को. कृ. षि. 

ला सहायक अनुदान 
(2415 0179) 

 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

2,56,18 42,70 

31, सहायक 
अनुदाने (ितेनेतर) 

11,14 1,85 

36, सहायक 
अनुदाने  (ितेन) 

1,04,27 17,38 

 एकूि 3,71,59 61,93 
 

07) 05 मत्स्यव्यिसाय 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

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

(2415 0241) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

2,71,82 45,30, 

31, सहायक 
अनुदाने  (ितेनेतर) 

43,45 7,24 

36, सहायक 
अनुदाने (ितेन) 

8,93,93 1,48,99 

 एकूि 12,09,20 2,01,53 
  

08) 01 पीकसंिधधन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (16)  ॉ.बा.सा.को.षि. ला 
आर्थिकदृष्ट्टया   मागासिगीय 
षिद्यार्थ्यांच्या िैक्षषिक फी     

िषतपूतीसाठी सहायक अनुदान 
(2415 0947) 

 

31, सहायक 
अनुदाने  (ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

5,73,00 95,50 

 एकूि 5,73,00 95,50 

09) 01 पीकसंिधधन 
(00) (01)  ॉ.बाळासाहेब 
साितं कोकि कृषि षिद्यापीठाला             
कमधचा-यांच्या अंिदानाच्या 
रकमेइतकी समतलु्य अंिदानाची 
रक्कम देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (अषनिायध) (2415 1012) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

3,10,60 51,76 

 एकूि 3,10,60 51,76 

10) 6216, गृहषनमािासाठी कजध, 
(००) (०१) कृषि षिद्यापीठांच्या 
कमधचा-यांना घरबांधिी अग्रीम 

(6216 0201) 

55, कज ेि आगाऊ 
रकमा 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

दापोली 

76,43 12,74 

 एकूि 76,43 12,74 

क)  ॉ.पंजाबराि देिमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला 
11) 01 पीकसंिधधन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (03)  ॉ. प.ं दे. कृ. षि. ला 

सहायक अनुदान 
(2415 0043) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अकोला 

89,07,66 14,84,61 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

12,42,20 2,07,03 

36 सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

124,25,10 20,70,85 

 एकूि 225,74,96 37,62,49 
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अ. 
क्र.  

लखेािीिध बाब आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसंकस्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मंजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
12) 05 मत्स्यव्यिसाय 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (03)  ॉ. प.ं दे. कृ. षि. ला 

सहायक  अनुदान 
(2415 0268) 

 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अकोला 

1,25 21 

36, सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

34,66 5,78 

 एकूि 35,91 5,99 

13) 

01 पीकसंिधधन 
120 इतर सं्िांना सहाय्य 

(00) (17)  ॉ.पं.दे.कृ. षि. ला 
आर्थिकदृष्ट्टया मागासिगीय 

षिद्यार्थ्यांच्या िैक्षषिक फी िषतपूतीसाठी 
सहायक अनुदान  (2415 0956) 

31, सहायक 
अनुदाने 
(ितेनेतर 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अकोला 

2,40,00 40,00 

 एकूि 2,40,00 
 

40,00 

14) 

01 पीकसंिधधन 
(00) (05)  ॉ.पंजाबराि देिमुख कृषि 

षिद्यापीठाला कमधचा-यांच्या 
अंिदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 

अंिदानाची रक्कम देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (अषनिायध) (2415 1059) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

अकोला 

2,11,14 35,19 

 
एकूि 2,11,14 35,19 

 ) िसंतराि नाईक मराठिा ा कृषि षिद्यापीठ, परभिी, षजल्हा - परभिी. 
15) 01 पीकसंिधधन 

120  इतर सं् िांना सहाय्य 
(00) (04) म. कृ. षि. ला.  सहायक 

अनुदान  (2415 0052) 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

परभिी 

56,46,56 9,41,09 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

7,57,60 1,26,27 

36, सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

94,88,87 15,81,48 

 एकूि 158,93,03 26,48,84 
16) 03 पिुसंिधधन 

120  इतर सं् िांना सहाय्य 
(00) (04) म. कृ. षि. ला. सहायक 

अनुदान  (2415 0203) 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

परभिी 

7,83 1,31 

36, सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

1,88,17 31,36 

 एकूि 1,96,00 32,67 
17) 01 पीकसंिधधन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(18) ि.ना.म.कृ.षि. ला आर्थिकदृष्ट्टया 
मागासिगीय षिद्यार्थ्यांच्या िैक्षषिक फी 

िषतपूतीसाठी सहायक अनुदान 
 (2415 0965) 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

परभिी 

9,99,00 1,66,50 

 एकूि 9,99,00 1,66,50 

18) 

01 पीकसंिधधन 
(00) (04) िसंतराि नाईक 
मराठिा ा कृषि षिद्यापीठाला 
कमधचा-यांच्या अंिदानाच्या 
रकमेइतकी समतुल्य 
अंिदानाची रक्कम 

देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(अषनिायध) (2415 1041) 

 

04, षनिृत्तीितेन 
षिियक खचध 

उपषिभागीय 
कृषि अषधकारी, 

परभिी 

5,86,12 97,69 

 

  एकूि 5,86,12 97,69 
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------ 

 

अ. 
क्र.  

लखेािीिध बाब आहरि ि 
संषितरि 
अषधकारी  

सन 2017-18 
करीता 

अिधसंकस्ल्पत 
तरतूद  

लखेानुदानान्िये 
मंजूर करण्यात 
आललेी तरतूद 

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

आ) महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि संिोधन पषरिद, पिेु. 
19) 01 पीकसंिधधन 

120 इतर सं्िांना सहाय्य 
(00) (05) महाराष्ट्र कृषि षिक्षि ि 
संिोधन पषरिदेला सहायक अनुदान  

(2415 0061) 

31, सहायक 
अनुदाने 

(ितेनेतर) 

सहायक 
संचालक  

(लेखा-1) कृषि 
आयकु्तालय, पुिे 

1,03,40 17,23 

36, सहायक 
अनुदाने 
(ितेन) 

1,99,35 33,23 

  3,02,75 50,46 
 एकूि योजनेतर योजना  एकूि 846,21,43 141,03,58 
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