
सु�वागतमसु�वागतम  

उ�च व तं� �श
ण �वभाग 
महारा�� शासन



राजष�  छ�पती शाहू महाराज �श�ण शु�क 
�श�यव�ृती योजना 

((((आ�थ�क���या दबु�ल घटकांतील �व&या'या(साठ*)



रा+यातील ,यावसा-यक  अ/यास0मांसाठ* 1वेश घेणा3या आ�थ�क 
���या दबु�ल घटकातील �व&याथा(साठ* -नवडक ,यावसा-यक 
अ/यास0मांसाठ*  �व5हत अट6 व शत7 नसुार शासक8य, शासन 
अनुदा-नत (शासक8य अ�भमत �व&यापीठासह) व खाजगी 
�वनाअनुदा-नत (खाजगी अ�भमत �व&यापीठे व <वयंअथ�सहाि>यत 
�व&यापीठे वगळून महा�व&यालये तं�-नकेतने स
म 1ा�धका

1<तावना 
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�वनाअनुदा-नत (खाजगी अ�भमत �व&यापीठे व <वयंअथ�सहाि>यत 
�व&यापीठे वगळून) महा�व&यालये / तं�-नकेतने स
म 1ा�धका-
यामाफ� त कC D6भतू 1वेश 1E0ये&वारे (,यव<थापन कोटयातील /स<ंथा 
<तरावर6ल 1वेश वगळून) 1वेश घेणा-या �व&या'या(साठ* योजना लाग ू
केल6 आहे.

तसेच उ�च �श
ण सचंालनालयातील Gबगर ,यावसा-यक 
अ/यास0मांनाह6  सदर  योजना लाग ूआहे.



अ/यास0म 
0. �वभागाचे नांव अ/यास0म
१. उ�च ्व तं��श
ण

�वभाग
( ५३९ अ/यास0म )

पद वका - अ�भयांG�क8, औषध-नमा�ण शा<�, हॉटेल मॅनेजमCट ऍ़डं कॅटSरगं टेTनॉलॉजी
(एच.एम.सी.ट6.)
पदवी - अ�भयांG�क8, औषध-नमा�ण शा<�, हॉटेल मॅनेजमCट ऍ़डं कॅटSरगं टेTनॉलॉजी
(एच.एम.सी.ट6.), वा<तुशा<� (आEक� टेTचर ऍ़Vड टाऊन Xला-नगं), फाम�. डी.  
कला, वाYण+य , �वZान , �वधी , �श
ण शा[ , शार6Sरक �श
ण 
पद!यु�तर पदवी – ,यव<थापन शा[ (एम.बी. ए./एम.एम.एस.), औषध-नमा�ण शा<�,

मा<टर ऑफ कं]Xयुटर अिXलकेशन (एम.सी.ए.)

कला, वाYण+य , �वZान , �श
ण शा[ , शार6Sरक �श
ण 
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कला, वाYण+य , �वZान , �श
ण शा[ , शार6Sरक �श
ण 
२. वै&यक8य �श
ण व

औषधी D,ये �वभाग 
(१० अ/यास0म )

पदवी :::: एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.,

बी.पी.ट6.एच., बी.ओ.ट6.एच., बी.एस.सी. न�स(ग, बी.ए.एस.एल.पी , बी.पी .& ओ. 

३.
कृषी �वभाग 
( २४ अ/यास0म)

पद वका :::: कृषी
पदवी :::: कृषी व संलdन �वभाग, फलो&यान, जैव तं�Zान, अVन तं�Zान, शेती ,यव<थापन
पद!यु�तर पदवी : कृषी व संलdन �वषय

४. पशुसंवध�न,

दdुध�वकास व
मe<य,यसाय
�वभाग
( १६ अ/यास0म )

पद वका :::: दdुध,यवसाय ,यव<थापन, पशुसंवध�न ,यव<थापन
पदवी :::: 1ाणीशा<� व पशुसंवधन, दdुधतं�Zान, मe<य�वZान
पद!यु�तर पदवी :::: 1ाणी शा<�



�श�यवeृतीची रTकम
अ.
#.

$कार कुटुंबाचे 
वा ष*क 
उ�प,न 
मया*दा 

शै�.णक 
शु�का/या (TuitionTuitionTuitionTuition

Fee)Fee)Fee)Fee)

पर0�ा    
शु�का
/या    

 वकास 
शु�का
/या

१
तं� �श
ण, 

पशु संवध�न, 
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१ पशु संवध�न, 

दdुध ,यवसाय, 

मe<य संवध�न, 

कृषी   

8 लाख 50 टTके 50 टTके --

२    वै&यक8य 8 लाख 50 टTके -- 50 टTके



�श�यवeृतीची रTकम  -

अ. . . . �श�ण    शु�क    

उ�प ्,न ्मया*दा अ4यास#म

शासक8य
अशासक8य 
अनदुा-नत

अंशत: अनदुा-नत (टXपा 
अनदुा-नत �वना अनदुा-नत)

कायम �वना 
अनदुा-नत

!यावसा5यक अ4यास#म

उ�च �श
ण 

6

!यावसा5यक अ4यास#म पर0�ा श�ुका/या 50505050 ट6के

7बगर!यावसा5यक अ4यास#म पर6
ा शgुका�या 100 टTके

ब. . . . पर0�ा    शु�क    

8. 2.50 लाख पय;त 100% 100% 50% 50%

8. 2.50 लाख त े 8. 8
लाखापय;त पय;त

50% 50% 50% 50%

7बगर !यावया5यक अ4यास#म
8. 8 लाखापय;त 100% 100% 100 % 100 %



अट0 व शत� 

• अज�दार महारा�� रा+याचा अ�धवासी असावा. 

• �व&याथ7 -नवडक ,यावसा-यक अ/यास0मांमhये स
म 1ा�धका-यामाफ� त कC D6भतू 

1वेश 1E0ये&वारे (CAP) 1वे�शत असावा. ,यव<थापन कोटयातील / सं<था <तरावर6ल 

1वे�शत �व&या'या(ना सदर योजना लागू नाह6.

• उ�च �श
ण �वभागातील Gबगर ,यावसा-यक अ/यास0मानंा सुiा ह6 योजना लागू 

आहे
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उ�च �श
ण �वभागातील Gबगर ,यावसा-यक अ/यास0मानंा सुiा ह6 योजना लागू 

आहे. 

• कुटुंबातील केवळ कोणeयाह6 दोन अपeयांपय(त मया�द6त राह6ल.

• कुटूंबाचे (दोVह6 पालकाचंे एकG�त) वा�ष�क उeपVन j. 8 लाखा पय�त असावे.

• अज�दार इतर कोणeयाह6 �श�यवeृती योजनेचा लाभाथ7 नसावा.



अजा�सोबत जोडावयाची आवlयक कागदप�े 

न वन    अजा;साठ=    ::::----
• �व&या'या�नी ऑनलाईन अज� भरणे.

• महारा�� रा+यातील अ�धवास 1माणप� (Domicile Certificate)

• शै
Yणक वषा��या लगतपुव7�या �वeतीय वषा�तील कुटूंबाचे  (दोVह6 पालकांचे एकG�त) 

वा�ष�क उeपVनाचे 1माणप� (सबंंधीत तहसीलदार अथवा स
म अ�धका-याने 5दलेले). 
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   (     -  ). 

नुतनीकरणां/या    अजा;साठ=    ::::----
• �व&या'या�नी ऑनलाईन अज� भरणे.

• �व&या'या�ची मागील वष7 उeतीण� झालेgया पर6
ेची गुणपG�केची छायाकं8त 1त.

• शै
Yणक वषा��या लगतपुव7�या �वeतीय वषा�तील कुटूंबाचे  (दोVह6 पालकांचे एकG�त) 

वा�ष�क उeपVनाचे 1माणप� (सबंंधीत तहसीलदार अथवा स
म अ�धका-याने 5दलेले). 



अज� भरpयाची पhदती 

�व&या'या�ने वर6ल अट6 व शत7नुसार पा� ठरत असgयास, ऑनलाईन पiतीने अज� नqदणी 
कjन आवlयक eया <कॅन कॉपी जोडून (अपलोड) काळजीपूव�क भरावयाचा आहे.  

सं<थेने शासनाने ठरवून 5दलेgया पा�ते�या -नकषानंुसार पा� ठरणा-या �व&या'या(चे 

ऑनलाईन पiतीने अज� पडताळणी कjन 1माYणत करणे अ-नवाय� आहे.

सह-नयं�ण व समVवयक अ�धकार6 -नकषानंुसार पा� ठरणा-या �व&या'या(चे ऑनलाईन 
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सह-नयं�ण व समVवयक अ�धकार6 -नकषानंुसार पा� ठरणा-या �व&या'या(चे ऑनलाईन 

पiतीने अज� पडताळणी कjन 1माYणत करतील. 



�वतरणाची पhदती 

या1माणे पा� लाभा'या(ना मंजूर करpयात येणार6 अनुZये �श
ण शुgकाची रTकम ह6 
दोन हXeयांमhये लाभाथ7 �व&या'या�स देpयात येईल.
 
eयापैक8 1थम हXता हा शै
Yणक वषा�तील ऑTटोबर म5हVया�या प5हgया 
आठवrयापय(त व उव�Sरत दसुरा हXता फेsुवार6 अखेरपय(त लाभा'या(�या आधार सलंdन 
बँक खाeयात जमा करpयात येईल. 
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अ,य मह�वपूण* बाबी 

• उ�च व तं� �श
ण �वभागा�या आ�धपeयाखाल6ल उ�च �श
ण संचालनालय, कला 
संचालनालय व तं� �श
ण सचंालनालय यां�या अखeयार6तील पा� अ/यास0मानंा 
1वेश घेणा3या आ�थ�क ���या दबु�ल घटकातील �व&या'या(ना अनुZेय �श
ण शुgक 

�श�यवeृती, पर6
ा शुgक आYण -नवा�ह भeता देpयासाठ* सदर योजने अंतग�त अनु0मे 

संचालक, उ�च �श
ण संचालनालय, संचालक, कला संचालनालय आYण संचालक, तं� 

�श
ण संचालनालय यांना सं-नयं�ण व समVवयक अ�धकार6 ]हणून घो�षत करpयात 

आलेले आहे
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�श
ण संचालनालय यांना सं-नयं�ण व समVवयक अ�धकार6 ]हणून घो�षत करpयात 

आलेले आहे.

• वै&यक8य �श
ण व औषधीD,ये �वभागा�या आ�धपeयाखाल6ल वै&यक8य �श
ण व 

संशोधन संचालनालया�या पा� अ/यास0मानंा 1वेश घेणा3या आ�थ�क ���या दबु�ल 

घटकातील �व&या'या(ना अनुZेय �श
ण शुgक �श�यवeृती आYण -नवा�ह भeता 
देpयासाठ* संचालक, वै&यक8य �श
ण व संशोधन संचालनालय यांना सं-नयं�ण व 

समVवयक अ�धकार6 ]हणून घो�षत करpयात आलेले आहे.

• उ�च �श
ण आYण तं� �श
ण संचालनालयां�या -नयं�णाखाल6ल �वभागीय 

सहसंचालक यानंा योजनाचंी अंमलबजावणी करpयासाठ* 1ा�धकृत करpयात आले 

आहे.



 वभागाने केलेल0 काय*वाह0 

• उ.व.तं.�श �वभागाचे सं<थानंी �श
ण शुgका�या ५० टTके रTकम न घेpयाबाबत प� 

(२०.०६.२०१८)  

• उ.व.तं.�श �वभागाचे अडचणींचे -नराकरण करpयाबाबत प� (२४.०७.२०१८) 

• तं��श
ण संचालनालयाचे पSरप�क (०८.०५.२०१८, १५.०६.२०८,  २०.०६.२०१८)

• तं��श
ण संचालनालयाचे �वभाग-नहाय नोडल अ�धकार6 पSरप�क (११.०७.२०१८)
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• तं��श
ण संचालनालयाचे �वभाग-नहाय नोडल अ�धकार6 पSरप�क (११.०७.२०१८)

• उ�च�श
ण सचंालनालयाचे पSरप�क (१७.०२.२०१८,०९.०४.२०१७,२२.०६.२०१८ )

• उ�च �श
ण सचंालनालयाचे रा+य / �वभाग / �व&यापीठ <तरावर   नोडल अ�धकार6 
पSरप�क (११.०७.२०१८ )

• वै&यक8य �श
ण व संशोधन सचंालनालयाचे पSरप�के  (२०.०६.२०१८, ०४.०७.२०१८,  )

• उ.व.तं.�श �वभागाचे अंमलबजावणी करpयासाठ* िजgहा�धकार6 <तरावर स�मतीबाबत 

शासन -नण�य  (०२.०८.२०१८)



2017201720172017----18181818 लाभाथ� 

�वभागाचे नाव �व&याथ7 सxंया मंजूर -नधी 
(j. कोट6)

�वतर6त -नधी 
(j. कोट6)

तं� �श
ण 1,58,379 506.89 506.89

उ�च �श
ण ३७ ०० ३७ ००
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उ�च �श
ण 72,238 ३७.०० ३७.०० 

वै&यक8य �श
ण व 
औषधी D,ये �वभाग 13,755 79.81 79.81

कृषी �वभाग १६,१३१ ३४.७० ३४.०२ 

पशुसंवध�न, दdुध�वकास 
व मe<य,यवसाय �वभाग 224 0.34 0.34



मा@हतीकAरता संपक*

 वभाग  वभागीय अBधकार0 दरूDवनी #मांक
1 अमरावती डॉ. ए. एम. अल6 0721-2573027

2 औरंगाबाद डॉ. गो�वदं सांगवी 0240-2970429

तं� �श�ण  वभाBगय काया*लय
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2 औरंगाबाद डॉ. गो�वदं सांगवी 0240-2970429

3 मुंबई yी. िजतCD -नखाडे 022-26471619

4 नागपूर डॉ. सुरCD कुTकडपवार 0712-2565143

5 ना�शक yी. संजय पगारे 0253-2461479

6 पुणे yी. सी. ट6 कुंजीर 020-25656007



मा@हतीकAरता संपक*

REGIONAL OFFICE HELP LINE NO.

 वभाग  वभागीय अBधकार0 दरूDवनी #मांक
१ अमरावती डॉ. अशोक कळंबे ०७२१-२५३१२३५
२ औरंगाबाद डॉ. सतीश देशपांड े ०२४०-२३३१९१३
३ मुबंई डॉ. रो5हदास काळे ०२२-२२६५६६०० 
४ नागपूर डॉ. अच�ना नेरकर  ०७१२-२५६१७१३

उ/च �श�ण मHुयालय -  डॉ. मोहन खताळ ०२०-२६०५३४०४  
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४ नागपूर डॉ. अच�ना नेरकर  ०७१२-२५६१७१३
५ नांदेड डॉ. शैला सारंग ०२४६२-२५३१४४
६ पुणे डॉ. �वजय नारखेड े ०२०-२६१२७८३३ 
७ पनवेल डॉ. रमा  भोसले ०२२ – २७५१४२०
८ सोलापूर डॉ. राजCD धामण<कर  ०२१७-२३५००५५
९ कोgहापुर डॉ. अजय साळी  ०२३१-२५३५४५२
१० जळगाव डॉ. केशव तुपे ०२५७-२२३८५१०



मा@हतीकAरता संपक*

REGIONAL OFFICE HELP LINE NO.

 वभाग  वभागीय काया*लय दरूDवनी #मांक
1 मुबंई वै&यक8य �श
ण व 

सशंोधन सचंालनालय 
०२२-२२६५२१९३

०२० २६१०२३०१

वैTयकUय �श�ण व सशंोधन
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सशंोधन सचंालनालय 
2 पुणे बै.जी.शासक8य वै&यक8य 

महा�व&यालय, पुणे
०२०-२६१०२३०१

3 नागपूर शासक8य वै&यक8य 
महा�व&यालय, नागपूर

०७१२-२७४३५८८

4 औरंगाबाद शासक8य वै&यक8य 
महा�व&यालय, औरंगाबाद

०२४०-२४०२०२८



डॉ. पंजाबराव देशमखु 
वस5तगहृ 5नवा*ह भ�ता योजना 
(अgप-भधूारक शेतकर6 / नqदणीकृत मजरुांचे  पाgय 
तसेच आ�थ�क ���या दबु�ल घटकांतील �व&या'या(साठ* 
( भधूारक नqदणीकृत मजरुांचे
तसेच आ�थ�क ���या दबु�ल घटकांतील �व&या'या(साठ* 

)



रा+यातील ,यावसा-यक  अ/यास0मांसाठ* 1वेश घेणा3या अgप-
भधूारक शेतकर6 / नqदणीकृत मजरुांचे  पाgय तसेच आ�थ�क ���या 
दबु�ल घटकातील �व&याथा(साठ* -नवडक ,यावसा-यक अ/यास0मांसाठ*  
�व5हत अट6 व शत7 नसुार शासक8य, शासन अनुदा-नत (शासक8य 
अ�भमत �व&यापीठासह) व खाजगी �वनाअनुदा-नत (खाजगी अ�भमत 
�व&यापीठे व <वयंअथ�सहाि>यत �व&यापीठे वगळून) महा�व&यालये /

1<तावना 
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�व&यापीठे व <वयंअथ�सहाि>यत �व&यापीठे वगळून) महा�व&यालये /
तं�-नकेतने स
म 1ा�धका-यामाफ� त कC D6भतू 1वेश 1E0ये&वारे 
(,यव<थापन कोटयातील /स<ंथा <तरावर6ल 1वेश वगळून) 1वेश घेणा-
या �व&या'या(साठ* योजना लाग ूकेल6 आहे.

तसेच उ�च �श
ण सचंालनालयातील Gबगर ,यावसा-यक 
अ/यास0मांनाह6  सदर  योजना लाग ूआहे.



अ/यास0म 
0. �वभागाचे नांव अ/यास0म
१. उ�च ्व तं��श
ण

�वभाग
(५३९ अ/यास0म )

पद�वका - अ�भयांG�क8, औषध-नमा�ण शा<�, हॉटेल मॅनेजमCट ऍ़डं कॅटSरगं टेTनॉलॉजी
(एच.एम.सी.ट6.)

पदवी - अ�भयांG�क8, औषध-नमा�ण शा<�, हॉटेल मॅनेजमCट ऍ़डं कॅटSरगं टेTनॉलॉजी
(एच.एम.सी.ट6.), वा<तुशा<� (आEक� टेTचर ऍ़Vड टाऊन Xला-नगं), फाम�. डी.  
कला, वाYण+य , �वZान , �वधी , �श
ण शा[ , शार6Sरक �श
ण 
पद,युeतर पदवी – ,यव<थापन शा[ (एम.बी. ए./एम.एम.एस.), औषध-नमा�ण शा<�,

मा<टर ऑफ कं]Xयुटर अिXलकेशन (एम.सी.ए.)
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मा<टर ऑफ कं]Xयुटर अिXलकेशन (एम.सी.ए.)

कला, वाYण+य , �वZान , �श
ण शा[ , शार6Sरक �श
ण 
२. वै&यक8य �श
ण व

औषधी D,ये �वभाग 
(१० अ/यास0म )

पदवी : एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस.,

बी.पी.ट6.एच., बी.ओ.ट6.एच., बी.एस.सी. न�स(ग, बी.ए.एस.एल.पी , बी.पी .& ओ. 

३.
कृषी �वभाग 
( २४ अ/यास0म)

पद�वका : कृषी
पदवी : कृषी व संलdन �वभाग, फलो&यान, जैव तं�Zान, अVन तं�Zान, शेती ,यव<थापन
पद,युeतर पदवी : कृषी व संलdन �वषय

४. पशुसंवध�न,

दdुध�वकास व मe<य
,यवसाय �वभाग
( १६ अ/यास0म )

पद�वका : दdुध,यवसाय ,यव<थापन, पशुसंवध�न ,यव<थापन
पदवी : 1ाणीशा<� व पशुसंवधन, दdुधतं�Zान, मe<य�वZान
पद,युeतर पदवी : 1ाणी शा<�



5नवा*हभ��याची र6कम (१० म@ह,यांसाठ=  )

अ.0. 1कार
कुटुंबाच े वा�ष�क 

उeपVन मया�दा 
वस-तगहृाच े5ठकाण

,यवसा-यक 

अ/यास0मांसाठ* 
-नवा�ह भeeयाची 
रTकम

1eयेक 

िजgzयासाठ*चा 
संच (Quota)

1

+या �व&या'या(च ेपालक 

“अgपभधूारक शतेकर6” 
Eकंवा “नqदणीकृत मजूर” 
आहेत.

-नरंक

(मुंबई व पणुे महानगर 1ादे�शक 


े�ातील सव� शहरे, औरंगाबाद, 

नागपरू इ.)

j. 30,000/-
अमया�द

इतर शहरे / {ामीण भागासाठ* j. 20,000/-

(मुंबई व पणुे महानगर 1ादे�शक 
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2 इतर �व&या'या(साठ* 1 लाखा पय(त

(मुंबई व पणुे महानगर 1ादे�शक 


े�ातील सव� शहरे, औरंगाबाद, 

नागपरू इ.)

j. 10,000/-
अमया�द

इतर शहरे / {ामीण भागासाठ* j. 8,000/-

3 इतर �व&या'या(साठ*
1 लाखा�या वर 
त े8 लाखा पय(त

(मुंबई व पणुे महानगर 1ादे�शक 


े�ातील सव� शहरे, औरंगाबाद, 

नागपरू इ.)

j. 10,000/-

500

इतर शहरे / {ामीण भागासाठ* j. 8,000/-

उ�च �श
ण :- Gबगर ,यावसा-यक  �व&या'या(�या कुटुंबाचे वा�ष�क उeपVन ्j. 1.00 लाख Eकंवा 
eयापे
ा कमी आहे अशा �व&या'या(साठ* j. २०००/- 



अट0 व शत� 

• अज�दार महारा�� रा+याचा अ�धवासी असावा. 

• �व&याथ7 -नवडक ,यावसा-यक अ/यास0मांमhये स
म 1ा�धका-यामाफ� त कC D6भतू 

1वेश 1E0ये&वारे (CAP) 1वे�शत असावा. ,यव<थापन कोटयातील / सं<था <तरावर6ल 

1वे�शत �व&या'या(ना सदर योजना लागू नाह6.

• उ�च �श
ण �वभागातील Gबगर ,यावसा-यक अ/यास0मानंा सुiा ह6 योजना लागू 

आहे
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उ�च �श
ण �वभागातील Gबगर ,यावसा-यक अ/यास0मानंा सुiा ह6 योजना लागू 

आहे. 

• कुटुंबातील केवळ कोणeयाह6 दोन अपeयांपय(त मया�द6त राह6ल.

• अgप-भूधारक शेतक3याचा पाgय / नqदणीकृत मजुराचा   पाgय  / कुटूंबाचे (दोVह6
पालकाचंे एकG�त) वा�ष�क उeपVन j. ८ लाखा पय�त असावे.

• अज�दार इतर कोणeयाह6 -नवा�ह भeता योजनेचा लाभाथ7 नसावा.



अजा�सोबत जोडावयाची आवlयक कागदप�े 

न वन    अजा;साठ=    ::::----
• �व&या'या�नी ऑनलाईन अज� भरणे.

• महारा�� रा+यातील अ�धवास 1माणप� (Domicile Certificate)

• अgप-भूधारक शेतकर6 चे 1माणप� / नqदणीकृत मजुरांचे चे 1माणप� / शै
Yणक 

वषा��या लगतपुव7�या �वeतीय वषा�तील कुटूंबाचे  (दोVह6 पालकांचे एकG�त) वा�ष�क 

उeपVनाचे 1माणप� (संबंधीत तहसीलदार अथवा स
म अ�धका-याने 5दलेले). 
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      (   )  

उeपVनाचे 1माणप� (संबंधीत तहसीलदार अथवा स
म अ�धका-याने 5दलेले). 

नुतनीकरणां/या    अजा;साठ=    ::::----
• �व&या'या�नी ऑनलाईन अज� भरणे.

• �व&या'या�ची मागील वष7 उeतीण� झालेgया पर6
ेची गुणपG�केची छायाकं8त 1त.

• शै
Yणक वषा��या लगतपुव7�या �वeतीय वषा�तील कुटूंबाचे  (दोVह6 पालकांचे एकG�त) 

वा�ष�क उeपVनाचे 1माणप� (सबंंधीत तहसीलदार अथवा स
म अ�धका-याने 5दलेले). 



2017201720172017----18181818 लाभाथ� 

�वभागाचे नाव �व&याथ7 सxंया मंजूर -नधी 
(j. कोट6)

�वतर6त -नधी 
(j. कोट6)

तं� �श
ण २५२४८ ५५.४६ ५५.४६
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वै&यक8य �श
ण व 
औषधी D,ये �वभाग

२८२ ०.६० ०.६०

पशुसंवध�न, दdुध�वकास 
व मe<य,यवसाय �वभाग

६२ ०.१३ ०.१३
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