
 

भशत्लाचे ऩरयऩत्रक       जा.क्र.कृउवॊ.वलप्र-७/कृ.माॊ./भाव.ू/४१९/१२ 
        कृवऴ आमसक्तारम, भशायाष्ड याज्म, वाखय वॊकस र, 
        शळलाजीनगय, ऩसणे-४११ ००५ 
         (Email ID - ddapp@rediffmail.com )   
        ददनाॊक -      ११  /०५ /२०१२ 
प्रशत, 
 १) वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक,  
    ---------- वलबाग ----------- (वलव) 
 २) भसख्म कामवकायी अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद --------- (वलव) 
 ३) कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद ----------- (वलव) 
 

वलऴम - वन २०१२-१३ भध्मे कंद्र ऩसयस्कृत कृशत आयाखडमा अॊतगवत कृवऴ माॊवत्रकीकयणाची मोजना 
याफवलण्मावाठी अॊतयीभ भागवदळवक वूचना. 

 वॊदबव : १) ळावन शनणवम क्र.वसकृऔ २०११/प्र.क्र.३१/११-ए, दद.२२/११/२०१२ ल दद.१७/३/२०१२ 
   २) कृवऴ वॊचारक (शन. ल गस.शन.) माॊनी शनगवशभत केरेल्मा भागवदळवक वसचना  
     क्र. वीऩीएव/वसकृऔ/दयशन-२०११-१२/३८१/गसशन-५/२०११/दद.२८/११/२०११ ल दद.२१/३/२०१२ 
  ३) ळावन ऩत्र -------------------------- दद.२०/३/२०१२ 
 

कंद्र ऩसयस्कृत कृशत आयाखडमाॊतगवत कृवऴ माॊवत्रकीकयण मोजना वन २०१२-१३ भध्मे याज्मात याफवलण्मावाठी 
याज्म ळावनाव प्रस्ताल वादय कयण्मात आरेरा आशे. त्माचे अशधन याशून ऩलूवतमायीच्मा दृष्टीने वदय मोजनेच्मा अॊतयीभ 
भागवदळवक वचूना शनगवशभत कयण्मात मेत आशेत. त्मानसवाय मोजनेच्मा अभॊरफजालणीवाठी शनमोजन कयण्मात माल.े 
वदय भागवदळवक वसचना वद्यषस्थतीतीर कंद्र/याज्म ळावनाच्मा धोयणाॊनसवाय अवनू त्मात काशी धोयणात्भक फदर 
झाल्माव त्माचे अशधन याशून अनसऴॊगीक फदर आऩणाव लेऱोलेऱी कऱवलण्मात मेतीर. मोजनेचा ळावन शनणवम प्राप्त 
झाल्मानॊतय अॊतीभ भागवदळवक वसचना ल प्राप्त अनसदानानसवाय वसधायीत बौशतक/आशथवक रषाॊक शनगवभीत कयण्मात मेईर. 
मोजनेच्मा भागवदळवक वसचना माच ताॊत्रीक भॊजूयी वभजण्मात माव्मात.   

                  
           स्लाषयीत/- 
              वॊचारक 
                  (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
                  कृवऴ आमसक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩसणे-५ 
प्रत  
१) भा. प्रधान वशचल (कृवऴ ल ऩणन), कृवऴ ऩदसभ वलबाग, भॊत्रारम, भसॊफई-३२ माॊना भादशतीस्तल ववलनम वादय.  
२) कष अशधकायी, ४-अे, कृवऴ ऩदसभ भॊत्रारम, वलस्ताय भसॊफई-३२  माॊना भादशतीस्तल वस्नेश अग्रेवऴत.  
३) भा. व्मलस्थाऩकीम वॊचारक, माॊना भादशतीस्तल ल कामवलाशीस्तल ववलनम वादय. 

अ) भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱ, याजन शाऊव,  प्रबादेली, भसॊफई - ४०० ०२५ 
फ) भशायाष्ड रघस उद्योग वलकाव भशाभॊडऱ, कृऩाशनधी, ९ लारचॊद दशयाचॊद भागव, फाराडव इस्टेट, भसॊफई  ४०० ००१ 
क) भशायाष्ड स्टेट को-ऑऩयेदटव्श भाकेदटॊग पेडयेळन शर., कभनयू शाऊव, नयवी नाथा स्रीट, भसॊफई - ४०० ००९ 

४) प्रत भादशतीस्तल ऩसढीर अनसऴॊगीक कामवलाशीस्तल यलाना  
अ) षजल्शा अशधषक कृवऴ अशधकायी ---------------------- (वलव)  
फ) कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद ---------------- (वलव)  

८) कृवऴ उऩवॊचारक वलप्र - १/२/३/४/५, गसशन ५ माॊना भाशीती ल अनसऴॊगीक कामवलाशीवाठी  



 

 वन २०१२-१३ कंद्र ऩसयस्कृत कृशत आयाखडमा अॊतगवत कृवऴ माॊत्रीकीकयण मोजना अॊतयीभ भागवदळवक वूचना 
 

ऩार्श्रलवबूभी - भशायाष्ड याज्माची ग्राभीण अथवव्मलस्था प्राभसख्माने कृवऴलय आधायीत अवनू ददलवं ददलव ळेती काभावाठी 
भजसयाॊची बावणायी कभतयता, भजसयी लयीर लाढता खचव इ. भसऱे ळेतीभध्मे वसधायीत कृवऴ औजाये, उऩकयणे, वॊमॊते्र माॊचा 
लाऩय अशनलामव झारा आशे. भजसय वभस्मेभसऱे ळेती भळागतीची काभ ेलेऱेलय शोत नाशीत ल ऩमावमाने वऩकाॊचा उत्ऩादन 
खचवशी लाढतो. मा फाफी वलचायात घेलनू कृवऴ माॊत्रीकीकयणाव प्रोत्वाशन देण्मावाठी कंद्र ल याज्म ळावनाने भॊजूय केरेरी 
रॎक्टयचशरत/स्लमॊचशरत, फरैचशरत अलजाये अनसदानालय ळेतक-माॊना लाटऩ कयण्मावाठी कंद्र ऩसयस्कृत कृवऴ 
माॊत्रीकीकयण मोजना वन २०१२-१३ भध्मे याज्मात वलव षजल्यात याफवलण्मात मेईर. वदय मोजनेखारी कंद्र ळावनाने 
भॊजूय केरेल्मा २५ ते ५० टक्के अनसदान भमावदेनसवाय कृवऴ अलजाये ल वमॊते्र माॊचा अनसदानालय ऩसयलठा कयालमाचा आशे. 
वदय मोजना षेत्रीम स्तयालय याफवलण्मावाठी खारीरप्रभाणे अॊतयीभ भागवदळवक वचूना शनगवशभत कयण्मात मेत आशेत. 
 
मोजनेचा कारालधी – १ एवप्रर २०१२ ते ३१ भाचव २०१३  
 
प्रभसख उदिष्ट े - १) ळेतभजूय वभस्मेलय ऩमावम उऩरब्ध कयणे, ळेती काभाचा लेऱ लाचलनू भळागतीचा खचव कभी  
कयणे. २) कृवऴ माॊवत्रकीकयणाव प्रोत्वाशन देलनू वऩक उत्ऩादन खचावत फचत कयणे. ३) वऩक उत्ऩादनात लाढ कयणे. 
 
अभॊरफजालणी स्तय ल कामवऩध्दती - मोजनेच्मा अॊभरफजालणीवाठी षजल्शास्तयालय कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा 
ऩरयऴद शे अॊभरफजालणी अशधकायी याशतीर. मोजनेच्मा अॊभरफजालणीवाठी खारीरप्रभाणे कामवऩध््ती अलरॊफाली, 
 
१) प्रशवध्दी - मोजनेफाफत वलवलध प्रशवध्दी भाध्मभातनू व्माऩक प्रभाणात प्रशवध्दी द्याली, जेणेकरुन वलव ळेतक-माॊना 
मोजना वभजू ळकेर. तवेच, मोजनेचा तऩळीर ग्राभऩॊचामत, ऩॊचामत वशभती, षजल्शा ऩरयऴद मेथीर नोटीव फोडवलय 
ळेतकमाींीच्मा भादशतीवाठी रालाला. कृवऴ वलबागाभापव त घेण्मात मेणा-मा वलवलध ळेतकयी भेऱाव्मात, प्रशळषण 
कामवक्रभात कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊनी वदय मोजनेच्मा प्रशवध्दीची कामवलाशी कयाली. 
  
२) राबाथी शनलडीचे शनकऴ - (१) राबाथीच्मा स्लत्चे नाल ेळेत जभीन, ७/१२ ल ८-अ उताया अवणे आलश्मक आशे.  
(२) राबाथी शनलडताॊना रशान, शवभाॊशतक, अनसवशूचत जाती, अनसवशूचत जभाती, बटक्मा वलभसक्त जाती, भदशरा, अऩॊग 
मा प्रॊलगावतीर राबार्थ्मानंा ळावनच्मा प्रचरीत धोयणानसवाय प्राधान्म द्याल.े  
 
३) तारसकास्तय कामवलाशी - गट वलकाव अशधकायी/कृवऴ अशधकायी, ऩॊचामत वशभती माॊनी मोजनेव प्रशवध्दी देलनू 
इच्छूक ळेतक-माॊचे अजव भागलालेत. प्राप्त अजाचंी शनकऴाॊनसवाय छानणी करुन ऩात्र ठयणाये अजाचंी प्राप्त ददनाॊकानसवाय 
क्रभलायी रालाली. प्रथभ प्राप्त प्रथभ प्राधान्म मा तत्त्लानसवाय आरेल्मा प्रस्तालाची नंद घेण्मात माली. अऩात्र ठयणा-मा 
अजाफंाफत वॊफॊधीताॊना तवे तात्काऱ रेखी कऱलाले. उणीलाॊची ऩतूवता करुन ऩरयऩणूव अजव प्राप्त झाल्माव तो प्राप्त 
ददनाॊकानसवाय क्रभलायीत धयाला. ऩॊचामत वशभतीव प्राप्त रषाॊकानसवाय ऩात्र ठयणाये अजव कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा 
ऩरयऴद माॊना वादय कयालेत. ऩलूवतमायीच्मा दृष्टीने वदय कामवलाशी करुन अजाचंी छानणी करुन ठेलाली, जेणेकरुन 
मोजनाॊतगवत रषाॊक प्राप्त शोताच गट वलकाव अशधकायी माॊना ऩात्र अजव शळपायव कयणे ळक्म शोईर. मा प्रक्रीमेत काशी 
उणीला याशील्माव त्माची वलवस्ली जफाफदायी गट वलकाव अशधकायी/कृवऴ अशधकायी, ऩॊचामत वशभती माॊची याशीर. 
 
४) षजल्शास्तय कामवलाशी - षजल्शमाच्मा वलकंऴ कृवऴ वलकाव आयाखडमात मोजनेचा वभालेळ कयाला. कृवऴ वलकाव 
अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊनी ऩॊचामत वशभती भापव त इच्छूक ळेतक-माॊचे अजव प्राप्त करुन घ्मालेत. प्राप्त अजाचंी 
छाननी करून प्राप्त ददनाॊकानसवाय क्रभलायी रालाली ल प्रथभ प्राप्त प्रथभ प्राधान्म मा तत्त्लानसवाय आरेल्मा प्रस्तालाची 
नंद घेण्मात माली ल रषाॊकानसवाय राबाथीव ऩलूव वॊभती द्याली. षजल्यावाठी प्राप्त बौशतक ल आशथवक रषाॊकाचे आधीन 



 

याशूनच ऩलूव वॊभती देण्माची दषता घ्माली. अऩात्र ठयणा-मा अजाफंाफत वॊफॊधीताॊना तवे तात्काऱ रेखी कऱलाले ल 
उणीलाॊची ऩतूवता करुन ऩरयऩणूव अजव प्राप्त झाल्माव तो प्राप्त ददनाॊकानसवाय क्रभलायीत धयाला. ऩलूववॊभती ददरेल्मा अजाचंी  
षजल्शा ऩरयऴद स्तयालय नंद लशीत नंद कयाली. कृवऴ वलकाव अशधकायी षजल्शा ऩरयऴद माॊनी वॊफशधत ऩसयलठा वॊस्थेव 
ऩसलववॊभतीची प्रत ऩाठलाली.  
 ळावन ऩत्र दद.२०/३/२०१२ नसवाय वन २०१२-१३ कयीता  कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊनी प्राप्त 
प्रस्तालाॊचा औजाय शनशाम प्राधान्म क्रभ रालनू षजल्यावाठी ददरेल्मा आशथवक/बौशतक भमावदेतच राबार्थ्मानंा राब द्याला. 
कोणत्माशी ऩरयषस्थतीत अशतरयक्त प्रस्ताल षस्लकारुन ते प्ररॊफीत ठेल ूनमेत. त्माची वलवस्ली जफाफदायी वॊफॊधीत कृवऴ 
वलकाव अशधकायी माॊची याशीर. 
 ऩलूव वॊभती देताॊना ल मोजनेचा राब देताॊना ळावनाच्मा भागवदळवक तत्लाॊनसवाय अनसवसशचत जाती/नफफौध्द ल 
अनसवसशचत जभाती, भशीरा, अऩॊग इत्मादी प्रलगावतीर राबाथीकयीता शनधावयीत केरेल्मा भमावदेनसवाय राब देण्माफाफत 
काटेकोयप्रभाणे अॊभरफजालणी  कयाली. मा प्रक्रीमेत काशी उणीला याशील्माव त्माची वलवस्ली जफाफदायी वॊफॊधीत कृवऴ 
वलकाव अशधकायी षजल्शा ऩरयऴद माॊची याशीर. 
 
५) ऩूलववॊभती - माऩलूीच्मा ळावन शनणवमातीर तयतसदीनसवाय ऩॉलय दटरय ल योटाव्शेटयवाठी तवेच रॎक्टयवाठी ळेतक-
माॊनी ऩसयलठा वॊस्थेकडून अथला ऩसयलठादाय वॊस्थाॊच्मा भध्मस्थीशळलाम ऩूलव वॊभतीच्मा अधीन याशून फॎक कजव 
प्रकयणाद्वाये खयेदी केल्माव त्माव अनसदान अनससेम आशे. त्मानसवाय ऩसयलठादाय वॊस्थाॊनी राबार्थ्मानंा औजाये/वमॊते्र 
इत्मादीचा ऩसयलठा कयाला ल त्माॊनी मा ऩसयलठमानसवाय ऩसयलठमाची वफर,े डीरेव्शयी चरन, यक्कभ प्राप्त झाल्माचा तऩळीर 
ल ऩसयलठा ऩलूव गसणलत्ता तऩावणी ल ऩसयलठमानॊतय षेत्रीम गसणलत्ता तऩावणी अशलार इ. वश ऩरयऩणूव प्रस्ताल कृवऴ 
वलकाव अशधकायी षजल्शा ऩरयऴद माॊचेकडे वादय कयालेत. वॊफधीत कृवऴ वलकाव अशधकायी माॊनी प्राप्त प्रस्तालाॊची आठ 
ददलवात छाननी कयाली ल वदय प्रस्तालाॊव षजल्यावाठी प्राप्त बौशतक ल आशथवक रषाॊकाचे आधीन याशून भान्मता 
देण्मात माली.  
 
६) औजायाॊची शनलड ल भागणी नंदवलण्माची कामवऩध्दती - कृवऴ औजायाॊच्मा शनलडीफाफत वलवतोऩयी ऩायदळवकता 
ठेलण्माचे दृष्टीने षजल्शा/तारसका स्तयालय गठीत कयालमाच्मा वशभतीचे अनसऴॊगाने कृवऴ वॊचारक (शन. ल गस. शन.) माॊनी 
शनगवशभत केरेल्मा भागवदळवक वसचनाॊनसवाय कामवलाशी कयणे फॊधनकायक याशीर. औजायाॊचा लेऱेलय ऩसयलठा शोण्माचे दृष्टीने 
कृवऴ वलकाव अशधका-माॊनी काभाचे शनमोजन करुन लेऱेत ळावन शनमसक्त ऩसयलठा वॊस्थाॊकडे भागणी नंदलाली. कृवऴ 
माॊत्रीदककयण मोजनाॊतगवत ऩसयवलण्मात मेणायी कृवऴ औजाये/वमॊते्र ळावनाने शनधावयीत केरेल्मा दयाने ळावन शनमसक्त 
ऩसयलठा वॊस्थाभापव त ऩसयवलण्मात मेतीरळेतक-माॊची भागणी नवरेल्मा औजायाॊची भागणी कोणत्माशी ऩरयषस्थतीत नंदल ू
नमे. अळा प्रकाये औजायाॊची भागणी नंदलनू ती शॊगाभा नॊतयशी वलनालाटऩ ऩडून याशील्माव त्माची वलवस्ली जफाफदायी 
वॊफॊधीत कृवऴ वलकाव अशधकायी माॊची याशीर ल त्माची यक्कभ एक यकभी वॊफॊधीताॊकडून लवरू कयण्मात मेईर.  
 
७) कृवऴ औजाये/उऩकयणे अनसदान भमावदा -  
 १. वन २०१२-१३ भध्मे उऩरब्ध शोणाया कंद्र ल याज्म दशस्स्माचा शनधी रॎक्टय, टॎय्क्टयचशरत औजाये, फरैचशरत 
औजाये ल स्लमॊचशरत औजाये, कंद्र/याज्म ळावनाने भॊजूयी ददरेरी भदशरा ल ळेतभजूय माॊचे वाठी रागणायी औजाये, 
कृवऴ ऩॊऩ, परोत्ऩादन औजाये माॊच्मा अनससेम अनसदाना करयता लाऩयण्मात माला. वन २०१२-१३ करयता  उऩरब्ध 
शोणा-मा अनसदानातून त्माच वलत्तीम लऴावत खयेदी केरेल्मा औजायाॊना/उऩकयणाॊना अनसदान अनससेम याशीर. 
 २. रॎक्टवव - कंद्र ळावनाकडीर वोफत जंडरेल्मा भान्मता प्राप्त मादीतीर रॎक्टयवाठी दकॊ भतीच्मा २५ टक्के 
दकॊ ला जास्तीत जास्त ४५,०००/- अनसदान अनससेम याशीर. वदय अनसदान ४० अर्श्रलळक्तीऩमतंच्मा रॎक्टववना अनससेम 
याशीर.  
 ३. ऩॉलय दटरय ल योटाव्शेटय - ळेतक-माॊना त्माच्मा ऩवॊतीनसवाय,वॊफधीत ऩसयलठादाय वॊस्थाॊच्मा भध्मस्थीशळलाम, 
ळावन शनणवम क्र. वसकृऔ.२०१०/प्र.क्र.१३५/११ ए कृवऴ ल ऩदभू वलबाग भॊत्रारम भसॊफई ३२ दद ३ ऑगस्ट २०१० ळावन 



 

शनणवमात नभदू केरेल्मा उत्ऩादकाॊडून ऩॉलय टीरय ल योटाव्शेटय माॊची थेट खयेदी कयण्माची भबूा याशीर. ऩयॊत ूफॎक कजव 
प्रकयणाव्दायेच वदय खयेदी फॊधनकायक याशीर. अळा प्रकयणी वॊफधीत ळेतक-माॊनी खयेदी ऩसली वॊफधीत कृवऴ वलकाव 
अशधकायी षजल्शा ऩरयऴद माॊची ऩलूव वॊभती घेणे फॊधनकायक याशीर. ऩॉलय दटरयवववाठी कंद्र दशश्माचे अनसदान 
दकॊ भतीच्मा ४० टक्के दकॊ ला उच्चतभ भमावदा रु. ४५,०००/- ऩकैी दकभान प्रभाणे अनससेम याशीर. 
 ४. टॎय्क्टयचशरत/फैरचशरत/स्लमॊचशरत औजाये ल भदशराॊवाठी औजाये, कृवऴ ऩॊऩ परोत्ऩादन औजाये - कंद्र 
ळावनाने  भान्मता ददरेरी ल याज्म ळावनाने दय शनषिती केरेरी वसधायीत कृवऴ औजाये /वॊमॊते्र माॊना अनसदान अनससेम 
अवनू औजायाॊवाठी अनसदानाची टक्केलायी ल उच्चतभ भमावदा कंद्र ळावनाने शनषित केरेल्मा प्रभाणे खारी  
दळववलल्माप्रभाणे याशीर. 

कंद्र ळावनाचे भागवदळवक वसचनाॊनसवायअनसदानाची उच्चतभ भमावदा दळववलणाये प्रऩत्र वोफत वशऩत्रीत केर ेआशे. 
 मा मोजनंतगवत शनलड केरेल्मा ल राब घेतरेल्मा राबार्थ्माचंी फाफाशनशाम मादी तारसका कामावरमे/ऩॊचामत 
वशभती, षजल्शाशधकायी  कामावरम ल षजल्शा ऩरयऴद कामावरमात रालाली. तवेच कृवऴ वलबागाच्मा वाॊकेतीक स्थऱालय 
उऩरब्ध ठेलाली. 
 
८. औजाये ऩसयलठा ल गसणलत्ता शनमॊत्रण - ळावन शनमसक्त ऩसयलठा वॊस्थाॊनी भागणीनसवाय औजायाॊचा ऩसयलठा ळावन 
शनणवमात नभसद केल्मानसवाय कारभमावदेत कयाला. ऩसयलठा वॊस्थाॊनी ऩसयलठा ऩलूव तऩावणी कयणे ल भागणी नंदवलणा-मा 
अशधका-माॊनी ऩसयलठा ऩिात गसणलत्ता तऩावणी कयणे फधनकायक याशीर. माफाफत वॊदबीम ळावन शनणवम ल भागवदळवक 
वसचनाॊनसरुऩ कामवलाशी कयाली. माफाफत कृवऴ वॊचारक, (शनवलष्ठा ल गसण शनमॊत्रण) माॊनी खयेदी प्रक्रीमा ल औजायाॊची 
स्ऩेवीदपकेळन्व ल गसणलत्ता तऩावणी इत्मादी फाफत लेऱोलेऱी शनगवभीत केरेल्मा भागवदळवक वचूनाॊनसवाय कामवक्रभाची 
काटेकोय अॊभरफजालणी कयण्माची जफाफदायी कृवऴ वलकाव अशधकायी माॊची याशीर. औजायाॊच्मा गसणलते्तफाफत तक्रायी 
शनभावण झाल्माव वदय औजायाॊची आलश्मकतेनसवाय दसरुस्ती कयणे/फदरनू देणे ऩसयलठा वॊस्थाॊना फॊधनकायक याशीर. 
 
९) अनसदान ल देमके अदामगीची कामवऩध्दती - मा मोजनाॊतगवत राबधायकाॊना अनसदानालय औजाये ऩसयलठा कयताना 
अनसदान लजा जाता उलवयीत यक्कभ योखीने लवसर कयालमाची आशे. कृवऴ आमसक्तारमाचे ऩरयऩत्रक क्र.जा.क्र.कृवऴ/१६ 
वीफीवेर/ राबाथी/४७०/२०१२, दद.१२/०३/२०१२ अन्लमे शनगवशभत केरेल्मा वसचनाॊनसवाय ज्मा मोजनाॊवाठी राबाथी 
दशश्श्माची यक्कभ वॊफॊशधताॊकडून (राबाथी) योख अथला डी.डी. स्लरुऩात लवसर कयण्मात मेत ेत्मा यकभेची राबार्थ्मानंा 
ळावकीम जभा ऩोचऩालती देण्मात माली. तवेच, लवसर केरेरी यक्कभ अथला डी.डी. तात्काऱ वॊफॊशधत कभवचामाींानी 
त्माॊच्मा कामावरमातीर योखऩाराकडे जभा कयाले. योखऩाराने मा यकभेची नंद योखलशी भध्मे घेलनू कामावरमाच्मा 
आशयण ल वॊवलतयण अशधकामाींाच्मा फॉक खात्मात त्लयीत जभा कयाली. माप्रभाणे कामवलाशी न केल्माव ती वलत्तीम 
अशनमभीतता वभजून वॊफधीत भागणी नंदवलण्मा-मा अशधका-मा वलरुध्द प्रळावकीम कायलाई केरी जाईर. राबाथी 
दशश्मावश ऩसयलठा वॊस्थेची देमके अदा कयणे शी भागणी नंदवलण्मा-मा अशधका-माची वलवस्ली जफाफदायी याशीर. 
 
१०) अनसदान प्रस्तालाॊचे वभामोजन - ऩसयलठादाय वॊस्थाॊनी औजाये ऩसयलठा झाल्मानॊतय आठ ददलवात ऩसयलठमाची वफर,े 
डीरेव्शयी चरन, यक्कभ प्राप्त झाल्माचा तऩळीर ल गसणलत्ता तऩावणी अशलार इ. वश ऩरयऩणूव प्रस्ताल अनसदान भागणी 
कयीता कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊचेकडे वादय कयालेत. भागणीनसवाय ऩसयलठा केरेल्मा औजायाॊचे प्रस्ताल 
बौशतक/आशथवक भमावदाॊचे अशधन याशून  वलदशत वललयण ऩत्रातच वादय कयालेत. (अनसदान वभामोजन वललयण प्रऩत्र 
वोफत वशऩत्रीत केरेरे आशे.) कृवऴ वलकाव अशधकायी माॊचेकडे प्रस्ताल प्राप्त झाल्मानॊतय त्माॊनी गसणलत्ता शनमॊत्रण ल 
इतय वसचनाॊचे काटेकोयऩणे ऩारन करुन अनसदान वभामोजनावाठी प्रस्ताल वलशीत प्रऩत्रात भशाव्मलस्थाऩक (कृ.अ.), 
भशायाष्ड याज्म कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱ, कृवऴ उद्योग बलन, ददनकयाल देवाई भागव, आये शभल्क कॉरनी, गोयेगाल 
(ऩलूव), भसॊफई-६५ माॊना वादय कयालेत. त्माॊनी कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊचे कडून प्राप्त शोणा-मा अनसदान 
वभामोजन वललयण ऩत्रातीर यकाना क्र.१३ भध्मे दळववलरेल्मा राबार्थ्मावचे नालानसवाय धनादेळ तमाय करून वॊफधीत कृवऴ 
वलकाव अशधकायी माॊचेकडे वॊफधीताॊना वलतयणावाठी ऩाठलालेत. कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊचेकडून 



 

अनसदान वभामोजन वललयण ऩत्रातीर भॊजूय केरेल्मा अनसक्रभाॊकानसवाय अथीक भमावदेत प्रस्ताॊलाचे अनसदान वभामोजन 
कयणे फॊधनकायक याशीर. राबाथी ळेतक-माॊचे ल ऩसयलठा वॊस्थेचे अनसदानाऩोटी देम यक्कभेचे धनादेळ कृवऴ वलकाव 
अशधकायी माॊचे भापव तच वलतयीत कयण्मात मालेत. तवेच भशाभॊडऱस्तयालय झारेरे वभामोजन दयभशा कृवऴ वलकाव 
अशधकायी माॊना ल कृवऴ आमसक्तारमाव कऱवलण्मात माल.े इतय ऩसयलठादाय वस्थाॊची देम यक्कभशी क्रभाने ल लेऱेलय 
वलतयीत कयण्मात दषता घ्माली. त्मात वलरॊफ झाल्माव भशायाष्ड कृवऴ उद्योग वलकाव भशाभॊडऱाव जफाफदाय धयण्मात 
मेईर. अनसदान वभामोजन वललयण ऩत्राची प्रत कृवऴ उऩवॊचारक (वल.प्र.७), कृवऴ आमसक्तारम माॊचेकडे भादशतीवाठी 
ऩाठलाली. 
 
११) अनसदानाची दद्वरुक्ती - उऩयोक्त मोजनंतगवत राब घेण्मा-मा राबाथीव एकाच औजायावाठी/उऩकयणावाठी अन्म 
मोजनाॊभधून अनसदान न देण्माची दषता घेण्मात माली.   
 
१२) मा मोजनेचे भसल्मभाऩन त्रमस्थ मॊते्रणे कडून (Third Party Evaluation) कयण्मात मेईर. 
 
१३) तऩावणी - मोजनाॊतगवत कामवलाशीच्मा अॊभरफजालणीची खात्री कयण्माचे दृष्टीने वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक, 
अशधषक कृवऴ अशधकायी (वल.कृ.व.वॊ. कामावरम), कृवऴ वलकाव अशधकायी, भोदशभ अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद ल कृवऴ 
वलस्ताय अशधकायी, कृवऴ अशधकायी, ऩॊचामत वशभती माॊनी लेऱोलेऱी खारीर टक्केलायी प्रभाणे तऩावणी कयणे 
फॊधनकायक याशीर,  
 १. वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक     -- ०.२५ टक्के 
 २.  अशधषक कृवऴ अशधकायी (वल.कृ व. व कामावरम)  -- ०.७५ टक्के 
 ३. कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद, ऩॊचामत वशभती 
  वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत      -- ५.०० टक्के 
 ४. भोशीभ अशधकायी (षज.ऩ.)- वलव ऩॊचामत वशभती 
  वॊख्मेच्मा वभ प्रभाणाॊत      -- १० टक्के 
 ५. कृवऴ अशधकायी ऩॊचामत वशभतीस्तय    
  ल कृवऴ वलस्ताय अशधकायी     -- १०० टक्के 
 

वलबागीम कृवऴ वश वॊचारक, कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद, माॊनी तऩावणी केल्माचे प्रऩत्र 'क' भधीर 
भाशवक अशलार कृवऴ आमसक्तारमाव कृवऴ उऩवॊचारक, (वल.प्र.-७) कृवऴ आमसक्तारम, ऩसणे माॊचेकडे ऩाठलातेत. भोशीभ 
अशधकायी (षज.ऩ.), कृवऴ अशधकायी, ऩॊचामत वशभतीस्तय ल  कृवऴ वलस्ताय अशधकायी माॊनी तऩावणी अशलार कृवऴ 
वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद माॊचेकडे वादय कयालेत.  

 
१४. भाशवक प्रगती अशलार - मोजनेचा भाशवक प्रगती अशलार वोफतच्मा (प्रऩत्र अ ल फ) वलशीत केरेल्मा प्रऩत्रात 
प्रत्मेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमवन्त कृवऴ आमसक्तरमाकडे ऩाठवलण्मात माला ल कृवऴ आमसक्तारमाने एकवत्रत अशलार 
प्रत्मेक भदशन्माच्मा २० तायखेऩमवन्त ळावनाव वादय कयाला.  
 
                    स्लाषयीत/- 
                     वॊचारक,  
          (वलस्ताय ल प्रशळषण) 
                           कृवऴ आमसक्तारम, भशायाष्ड याज्म, ऩसणे-५ 
 

 



 

कंद्र ळावनाचे भागवदळवक वसचनाॊनसवाय कृवऴ औजायाॊवाठी अनसदानाची उच्चतभ भमावदा दळववलणाये प्रऩत्र 
 

अ.क्र. कृवऴ अलजाये/वॊमॊते्र प्रकाय अनसदानाची उच्चतभ भमावदा (रु.) 
१ रॎक्टय (४० एच.ऩी. ऩमतं) 

(कंद्र ळावनाचे भॊजूय रॎक्टय 
मादीनसवाय) 

दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.४५०००/-  

२ अ) ऩॉलय दटरय(८एच ्.ऩी. ऩेषा 
जास्त अर्श्रलळक्तीचे) 
फ) ऩॉलय दटरय (८एच ्.ऩी. ऩेषा 
कभी अर्श्रलळक्तीचे) 

दकॊ भतीच्मा ४० टक्के दकॊ ला रु.४५०००/-  
 
दकॊ भतीच्मा ४० टक्के दकॊ ला रु.२५०००/-  

३   स्लमॊचशरत औजाये  
 

दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.४००००/- 
स्लमॊचशरत रयऩय,ऩॎडी स्रान्वप्रॎन्टय, कॉटन प्रॎन्टय ल 
मावायखी स्लमॊचरीत औजाये 

४ 
 

वलळेऴ ळक्ती चशरत औजाये   

   
अ) दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.१५०००/-  
वयी रयजय,नाॊगय (दट.डी.)शवॊगर/डफर, दार शभर, रयऩय 
(दट.डी.), षक्रनय कभ ् ग्रेडय,स्टफर ळेव्शय, ऩॉलय लीडय,  
फ) दकॊ भतीच्मा ४० टक्के दकॊ ला रु.२००००/- 
रयऩय रॎक्टय चरीत, वीड कभ ् पदटवरामझय ड्रीर (दट.डी), येजड् 
फेड प्रॎन्टय (दट.डी.), ळसगयकेन कटय/प्रॎन्टय/ऩाचट कस ट्टी 
भशळन्व ्, इत्मादी, योटाव्शेटय (दट.डी.) 

५ भनसष्म चशरत औजाये दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.२०००/- 
६ फरै चशरत औजाये दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.२५००/-  
७ फरैचशरत टसर कॎ यीअय  

 

दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.६०००/- भषल्ट टसरफाय/ कॎ यीअय  

८ रॎक्टय/ ऩॉलय दटरय चशरत अलजाये  दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.१०,०००/-  
एभ.फी./दडस्क प्राऊ, कल्टीव्शेटय, वीड कभ फ़टीरामझय ड्रीर, 
ऩॉलय दटरय अलजाये दकॊ भतीच्मा २५ टक्के  दकॊ ला रु १०,०००/-
(३ ते ४ अलजाये वेट) शॎयो, कल्टीव्शेटय, वीड दड्रर. 

९ ऩॉलय थे्रळय (वलव प्रकायचे) दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.१२०००/- 
१० दडझेर/इरेक्रीक ऩॊऩवेट दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु.१०,०००/-  

७.५ अर्श्रलळक्ती ऩमवत / ५ के डब्ल्मस. 
११ कोनो लीडय दकॊ भतीच्मा ५० टक्के दकॊ ला रु.३,०००/-  
१२ 

 

 
 

वऩकवॊयषण औजाये/वॊमॊते्र 
 

१) भनसष्म चशरत स्प्र ेऩॊऩ दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.८००/-  
२) ऩॉलय ऑऩयेटेड् स्प्र ेऩॊऩ दकॊ भतीच्मा २५ टक्के  दकॊ ला रु.२०००/-  

३) रॎक्टय भाऊॊ टेड स्प्रेअय दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.४०००/-  
४) एयो ब्रास्ट स्प्रेअय दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.२५०००/- 

  
 लयीरप्रभाणे नभदू औजायाॊची प्रत्मष दकॊ भत वलचायात घेलनू अनसदानाची टक्केलायी ल उच्चतभ अनसदान भमावदा 
मा ऩकैी कभीत कभी प्रभाणे अनसदान अनससेम याशीर. 

 



 

प्रऩत्र- अ 
वन २०१२-१३ भध्मे कृवऴ माॊत्रीकीकयण मोजनाॊतगवत कृवऴ औजाये/वमॊते्र भागणी ल ऩसयलठा अशलार 

वलबाग :-          भाशे -------------- अखेय 
षजल्शा :-  

अ. 
क्र.  औजाय/वमॊते्र ग़ट 

औजाय/ 
वमॊत्राचे नाल  

      रषाॊक नंदवलरेरी 
भागणी  

झारेरा 
ऩसयलठा  

वाध्म 
 बौशतक आशथवक बौशतक आशथवक 

१ रॎक्टय         

२ ऩॉलय दटरय        

३ 
 

 
 

स्लमॊचशरत औजाये         

१        

२        

एकस ण         

३ अ) ळक्तीचशरत वलशळष्ठ औजाये 
(दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला रु.१५०००/-) 

       

१        

२        

एकस ण         

४ 
 

 
 

फ) स्लमॊचशरत औजाये  
(दकॊ भतीच्मा २५ टक्के दकॊ ला 
रु.२००००/-) 

       

१        

२        

एकस ण         

५ भनसष्म चशरत औजाये        

१        

२        

एकस ण         

६ फरैचशरत औजाये        

१        

२        

एकस ण         

७ फरैचशरत टसर कॎ यीअय         

८ रॎक्टय/ऩॉलय दटरय चशरत अलजाये        

१        

२        

एकस ण         

९ ऩॉलय थे्रळय (वलव प्रकायचे)        

१० दडझेर/इरेक्रीक ऩॊऩवेट 
       

१        

२        



 

एकस ण         

११ कोनो लीडय        

१२ 
 

 

 

 
 

वऩकवॊयषण औजाये/वॊमॊते्र 
       

१)भनसष्म चशरत 
       

२)ऩॉलय ऑऩयेटेड् स्प्रे ऩॊऩ 
       

३)रॎक्टय भाऊॊ टेड स्प्रेअय        

 ४)मयो ब्रास्ट स्प्रेअय  
       

एकस ण फेयीज         

 
प्रऩत्र-फ 

वन २०१२-१३ कृवऴ माॊत्रीकीकयण मोजनेतून राब घेतरेर ेराबाथी अशलार 
वलबाग :- 
षजल्शा :-          अशलार भाशे ------------ अखेय 

अ.
क्र.  

औजाय / वमॊते्र ग़ट 
 

राबाथी ळेतकयी  

 ऩसरूऴ ळेतकयी  भदशरा ळेतकयी  एकस ण  
 रशान 

शवभाॊतक 

अनसवसशचत 
जाती 
जभाती  

एकस ण  रशान 
शवभाॊतक 

अनसवसशचत 
जाती 
जभाती  

एकस ण  रशान 
शवभाॊतक 

अनसवसशचत 
जाती 
जभाती  

एकस ण  

१ रॎक्टय           

२ ऩॉलय दटरय          

३ स्लमॊचशरत औजाये           

४ अ) ळक्तीचशरत वलशळष्ठ 
औजाये (दकॊ भतीच्मा २५ 
टक्के दकॊ ला रु. १५०००/-) 

         

५ फ) स्लमॊचशरत औजाये 
(दकॊ भतीच्मा २५ टक्के 
दकॊ ला रु. २००००/-) 

         

६ भनसष्म चशरत औजाये          

७ फरैचशरत औजाये          

८ फरैचशरत टसर कॎ यीअय           

९ रॎक्टय/ ऩॉलय दटरय 
चशरत अलजाये 

         

१० ऩॉलय थे्रळय (वलव 
प्रकायचे) 

         

११ दडझेर/इरेक्रीक ऩॊऩवेट 
         

 



 

१२ कोनो लीडय          

१३ वऩकवॊयषण औजाये/वॊमॊते्र 
         

१)भनसष्म चशरत 
         

२)ऩॉलय ऑऩयेटेड् स्प्रे ऩॊऩ 
         

३)रॎक्टय भाऊॊ टेड स्प्रेअय          

 ४)मयो ब्रास्ट स्प्रेअय  
         

एकस ण फेयीज           

 
प्रऩत्र -क 

वन २०१२-१३ - कृवऴ माॊत्रीदककयण मोजनाॊतगवत तऩावणी अशलार  
गाल-----------   तारसका----------   षजल्शा -----------    भाशे-----------अखेय 
 
अ.
क्र. 

तऩावणी 
केरेल्मा 
राबाथीचे नाल 
ल ऩत्ता 

ददरेरे 
औजाय/ 
वमॊते्र प्रकाय 

उत्ऩादकाचे 
नाल 

रॉट 
नॊफय/ 
भेक 
नॊफय 

औजाय 
/वमॊत्र 
प्राप्त 
ददनाॊक  

ळावन दय 
शनषिती 
प्रभाणे  
दकॊ भत  

ददरेरे 
अनसदान 
रुऩमे 

औजाया 
वॊफधी ळेतक-
माचा 
अशबप्राम 

तऩावणी अशधका-
माचे अशबप्राम   

          

          

 

तऩावणी अशधका-माचे नाल ल शसिा      तऩावणी अशधका-माची स्लाषयी  

ददनाॊक :- 
( दटऩ्- तऩावणी अशधकायी माॊनी शनयीषण दटऩणी वादय कयाली) 

 

 

 

 

 

 

 

१)  अव ेप्रभाणीत कयण्मात मेतेकी लयीर मादीतीर आजाये राबाथी ळेतक-माॊना वसषस्थतीत शभऱारेर ेआशेत. माफाफत 
मा कावमारमा कडून माची खात्री कयण्मात आरेरी आशे. 
२) राबाथी ळेतक-माॊची राबाथी नंद लशीत औजाये वॊमॊते्र माॊचे भेकवश नंद घेण्मात आरेरी आशे. 
३) यकना क्र.१३ भध्मे दळववलल्मा प्रभाणे अनसदानाचे धनादेळ मा कामावरमाव ऩाठवलण्मात मालेत. 
 
 
        कृवऴ वलकाव अशधकायी, षजल्शा ऩरयऴद ---------- 


