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भागगदळगक वुचना 
       जा.क्र. कृउव७/कृ.माां./याज्म हशस्वा/भावू./५६/१२  

कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, वाखय वांकुर, 
           शळलाजीनगय, ऩुणे४११ ००५ 
           (Email ID – ddappscptsp@rediffmail.com )  
            हदनाांक    १५/१/२०१३ 
प्रतत, 
 १) भुख्म कामगकायी अधधकायी,  
    जजल्शा ऩरयऴद  (वलग) 
 २) षलबागीम कृषऴ वश वांचारक,  
        षलबाग  (वलग) 
 

षलऴमः वन २०१२१३ भध्मे कृतत आयाखडमाांतगगत कें द्र ऩुयस्कृत कृषऴ माांत्रिकीकयण मोजनेळी वांरग्न    
        प्रोत्वाशनऩय (२५ टक्के) याज्महशस्वा अथगवशाय्म देण्माची मोजनाफाफत भागगदळगक वुचना   

 
 वांदबग : 1. आमुक्तारमाच्मा भागगदळगक वुचना क्र. कृउवषलप्र७कृमा/भावु/४१९/हद.११/५/२०१२ 

 २. ळावन तनणगम क्रभाांक कृमामो/१६१२/या,हश./प्र.क्र.१८३/४अे/.हद१३/७/२०१२ ल ९/८/२०१२ 
 ३. आमुक्तारमाच्मा भागगदळगक वुचना क्र. कृउवषलप्र७कृमा/वुभावु/६७६/हद.३१/७/२०१२   
 ३. ळावन तनणगम क्रभाांक कृमामो/१६१२/या,हश./प्र.क्र.१९९/४अे/.हद ३ जानेलायी  २०११  

   
 उऩयोक्त वांदबीम ळावन तनणगमानुवाय कृतत आयाखडमाांतगगत कें द्र ऩुयस्कृत कृषऴ माांत्रिकीकयण मोजनळी वांरग्न 
प्रोत्वाशनऩय (२५ टक्के) याज्म हशस्वा अथगवशाय्म देण्माची मोजना वन २०१२१३ याफषलण्मावाठी ळावनाने भान्मता 
हदरेरी आशे. ळावन तनणगमानुवाय मोजनेच्मा अांभरफजालणी कयीता भागगदळगक वूचना तनगगशभत कयण्मात मेत आशेत. 
वोफत हदरेल्मा भागगदळगक वुचना नुवाय मोजनेची अभांरफजालणी कयण्मात माली. भागगदळगक वुचनाांची प्रत षलबागाच्मा 
अधधकृत वांकेत स्थऱालय उऩरब्ध आशे माची कृऩमा नोंद घ्माली. 
           स्वाऺरीत/ 

संचाऱक 
ववस्तार व प्रशिऺण 

कृवि आयुक्ताऱय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रतत, 

१) भा. प्रधान वधचल, (कृषऴ ल फ़रोत्ऩादन) कृषऴ ऩदभु, भांिारम षलस्ताय षलबाग, भुांफई३२. माांना भाहशतीस्तल वादय.  
२) कष अधधकायी, ४अ,े कृषऴ ऩदभु भांिारम, षलस्ताय भुांफई३२  माांना भाहशतीस्तल अगे्रषऴत.  
३) भा. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, 
अ) भशायाष्ट्र कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभांडऱ, याजन शाऊव,  प्रबादेली, भुांफई  ४०० ०२५ 
फ) भशायाष्ट्र रघु उद्मोग षलकाव भशाभांडऱ, कृऩातनधी, ९ लारचांद हशयाचांद भागग, फाराडग इस्टेट, भुांफई४०० 001 
क) भशायाष्ट्र स्टेट कोऑऩयेहटव्श भाकेहटांग पेडयेळन शर., कभनूय शाऊव, नयवी नाथा स्रीट, भुांफई४०० ००९ 
४) जजल्शा अधधषक कृषऴ अधधकायी (वलग) माांना भाहशतीस्तल ऩुढीर आलश्मक कामगलाशीस्तल.  
५) कृषऴ षलकाव अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद (वलग) आलश्मक कामगलाशीस्तल.  
६) भशाव्मलस्थाऩक (कृ.अ.), भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभांडऱ, कृषऴ उद्मोग बलन, हदनकयाल देवाई भागग, 

आये शभल्क कॉरनी, गोयेगाल(ऩूलग) , भुांफई६५ 
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कृवि यांत्रिकीकरण योजनांतर्गत प्रोत्साहन पर (२५ टक्के) अथगसहा्याच  योजना सन २०१२१३ 

मार्गदिगक सुचना 
  

 याज्मात कृषऴ माांत्रिकीकयणाव चारना देण्माचे ष्ट्टीने कृती आयाखडमाांतगगत कें द्र ऩुयस्कृत कृषऴ माांत्रिकीकयण 
मोजनेत षलषलध कृषऴ औजायाांचा औजाये प्रकायतनशाम २५ टक्के ते ५० टक्के अनुदानालय ळेतकरम्ाांना ऩुयलठा कयण्मात 
मेतो. याज्मातीर कृषऴ माांत्रिकीकयणाची लाढती भागणी षलचायात घेता ल कृषऴ उत्ऩादन लाढीतीर खचागत फचत कयण्माचे 
ष्ट्टीने कृषऴ औजायाांच ेअनन्मवाधायण भशत्ल रषात घेता, कें द्र ळावनाच्मा मोजने अांतगगत ज्मा औजायाांना ५० टक्के ऩेषा 
कभी अनुदान अनुसेम आशे अळा औजायाांफाफत याज्म ळावनाच्मा प्रोत्वाशनऩय हशश्मातून अततरयक्त अनुदान देलून वन 
२०१२१३ भध्मे कृषऴ माांत्रिकीकयण मोजनाांतगगत वलग कृषऴ औजायाांना वयवकट ५० टक्के अनुदान देण्माचे ष्ट्टीने ळावन 
तनणगम क्रभाांक कृमामो/जव्शडॉ१६१२/या.हश./प्र.क्र.१८३१/४अे, हद ३ जानेलायी २०१३ नुवाय रुऩमे १०७३.९३ राख (रु.दशा कोटी 
त्र्माशत्तय राख वत्माणल शजाय पक्त) च्मा कामगक्रभाव ळावनाची प्रळावकीम ल षलत्तीम भान्मता देलून तनधी भुक्त 
केरेरा आशे. वदय मोजना याफषलण्मावाठी भागगदळगक वुचना खारीर प्रभाणे तनगगशभत कयण्मात मेत आशेत. 

 कें द्र ऩुयस्कृत कृषऴ माांिीकीकयण मोजनाांतगगत कें द्र ळावनाने षलषलध कृषऴ औजाये ल वमांिे माकयीता अनुसेम 
केरेरे अनुदान षलचायात घेता त्माभध्मे याज्म ळावनाचा प्रोत्वाशनऩय वशबाग लाढषलल्माव ळेतकरम्ाांना वदयची औजाये 
खयेदी करुन त्माचा लाऩय ळेतीभध्मे कयणे ळक्म शोईर मा ष्ट्टीने कृषऴ माांत्रिकीकयण मा कृषऴ आयाखडमातीर कें द्र ळावन 
ऩुयस्कृत मोजनेभध्मे याज्म ळावनाचा वशबाग लाढषलण्माचे प्रस्तालीत शोत.े त्माकयीता वन २०१२१३ भध्मे कें द्र 
ळावनाच्मा मोजने अांतगगत ज्मा औजायाांना ५० टक्के ऩेषा कभी अनुदान अनुसेम आशे अळा औजायाांफाफत याज्म 
ळावनाच्मा प्रोत्वाशनऩय हशश्मातून अततरयक्त अनुदान देलून कृषऴ माांत्रिकीकयण मोजनाांतगगत वलग कृषऴ औजायाांना 
वयवकट ५० टक्के अनुदान देण्माचे ष्ट्टीने याज्म ळावनाचा वशबाग म्शणून वोफतच्मा मादीत नभुद केरेल्मा औजायाांना 
कें द्र ल याज्म ळावनाच ेशभऱून एकूण ५० टक्के अनुदान भमागदेत अनुसेम याशीर. 

 वन २०१२१३ कयीता कृतत आयाखडमाांतगगत कें द्र ऩुयस्कृत कृषऴ माांिीकीकयणाची मोजना याफषलण्माफाफत  
भागगदळगक वुचना आमुक्तारमाच ेऩि क्र. कृउवां/षल.प्र७/कृ.मा./वुभावू/४१९/१२, हद.११ भे २०१२ ल हद.३१/७/२०१२ नुवाय 
तनगगशभत केल्मा आशेत. त्मानुवाय वदय मोजनाांतगगत तनलड केरेल्मा वलग राबार्थमाांना वदय औजायाांवाठी तक्त्मात 
दळगषलल्मानुवाय प्रोत्वाशनऩय याज्महशस्वा अनुदान अनुसेम याशीर. माऩूलीच्मा भागगदळगक वुचनेनुवाय अनुदान वभामोजन 
प्रस्ताल षलशीत प्रऩिात भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्मोग षलकाव भशाभांडऱ, भुांफई माांना वादय कयालेत. त्माांनी कृषऴ षलकाव 
अधधकायी, जजल्शा ऩरयऴद माांचे कडून प्राप्त शोणामा अनुदान वभामोजन षललयण ऩिात  दळगषलरेल्मा राबार्थमागचे 
नालानुवाय धनादेळ वांफधीत कृषऴ षलकाव अधधकायी माांचेकडे षलतयणावाठी ऩाठलालेत. कृषऴ षलकाव अधधकायी, जजल्शा 
ऩरयऴद माांचकेडून अनुदान वभामोजन षललयण ऩिातीर भांजूय केरेल्मा अनुक्रभाांकानुवाय अथीक भमागदेत प्रस्ताांलाच े
अनुदान वभामोजन कयणे फांधनकायक याशीर. राबाथी ळतेकरम्ाांच ेअनुदानाऩोटी देम यकभेचे धनादेळ कृषऴ षलकाव 
अधधकायी माांचे भापग तच षलतयीत कयण्मात मालेत. भशाभांडऱस्तयालय अनुदान यकभेच्मा झारेल्मा वभामोजनाचा तऩळीर 
दयभशा वांफांधीत कृषऴ षलकाव अधधकायी ल कृषऴ आमुक्तारमाव कऱषलण्मात माला. इतय ऩुयलठादाय वस्थाांकडीर 
प्रस्तालाांची देम यक्कभशी क्रभाने ल लेऱेलय षलतयीत कयण्माची कृऩमा दषता घ्माली. अनुदान वभामोजन षललयण ऩिाची 
प्रत कृषऴ उऩवांचारक (षल.प्र.७), कृषऴ आमुक्तारम माांचकेडे भाहशतीवाठी ऩाठलाली. माफाफत आमुक्तारमाच्मा इतय वलग 
भागगदळगक वुचना जळाच्मा तळा राग ूयाशतीर. डडझरे/इरेक्रीक ऩांऩवेट वाठी कें द्र ळावनाचे ५० टक्के अनुदान अनुसेम 
अवल्माने त्मावाठी प्रोत्वाशनऩय अनुदान अनुसेम नाशी माची कृऩमा नोंद घ्माली.  
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औजारतनहाय कें द्र हहस्सा व राज्य िासनाचे प्रोत्साहनपर अनदुान व एकूण अनदुान मयागदेचे  

प्रपि 
 

अ. 
क्र. 

फाफ 

कें द्र ळावनाची उच्च्तभ 
अनुदान भमागदा (रु.) 

याज्म ळावनाच ेप्रोत्वाशनऩय 
अनुदानाची उच्चतभ भमागदा 

(रु.) 

कें द्र ल याज्म शभऱून एकूण 
उच्चतभ अनुदान भमागदा 

(रु.) 

अनुदानाची 
टक्केलायी 

(ककां भतीच्मा) 

कभार 
आधथगक 
भमागदा 
(रु.) 

प्रोत्वाशनऩय 
अनुदानाची 
टक्केलायी 

(ककां भतीच्मा) 

कभार 
आधथगक 

भमागदा (रु.) 

अनुदानाची 
एकूण 

टक्केलायी 
(ककां भतीच्मा) 

एकूण कभार 
अनुसेम 
अनुदान 

भमागदा (रु.) 
1 रॅक्टय २५ ४५,०००/ २५ ४५,०००/ ५० ९०,०००/ 
२ ऩॉलय हटरय (८ एचऩीऩेषा 

जास्त एचऩीच)े 
४० ४५,०००/ १० ११,२५०/ ५० ५६,२५०/ 

३ स्लमांचरीत औजाये/ वमांिे  
रयऩय ऩॅडीरान्वप्राांटय इ 

२५ ४०,०००/ २५ ४०,०००/ ५० ८०,०००/ 

४ अ) षलळेऴ ळक्तीलय 
चारणायी वमांिे / औजाये 

२५ १५,०००/ २५ १५,०००/ ५० ३०,०००/ 

फ) षलळेऴ ळक्तीलय 
चारणायी वमांिे/औजाये 

४० २०,०००/ १० ५,०००/ ५० २५,०००/ 

५ भनुष्ट्म चशरत औजाये / 
वमांिे 

२५ २,०००/ २५ २,०००/ ५० ४,०००/ 

६ फैरचशरत औजाये २५ २,५००/ २५ २,५००/ ५० ५,०००/ 
७ रॅक्टय/ ऩॉलय हटरय  चशरत 

औजाये 
२५ १०,०००/ २५ १०,०००/ ५० २०,०००/ 

८ ऩॉलय थे्रळय २५ १०,०००/ २५ १०,०००/ ५० २०,०००/ 
९ डडझरे / इरेक्रीक ऩांऩवेट ५० १०,०००/ नाशी नाशी ५० १०,०००/ 
१० ऩीक वांयषण औजाये 

अ) भनुष्ट्म चशरत  २५ ८००/ २५ ८००/ ५० १,६००/ 
फ) ळक्ती चशरत २५ २,०००/ २५ २,०००/ ५० ४,०००/ 
क) रॅक्टय भाांऊण्टेड २५ ४,०००/ २५ ४,०००/ ५० ८,०००/ 
 

    लयीरप्रभाणे नभूद औजायाांची ककां भत षलचायात घेलून अनुदानाची टक्केलायी ल उच्चतभ अनुदान भमागदा मा ऩैकी 
जी यक्कभ कभी अवेर ती यक्कभ अनुदानावाठी अनुसेम याशीर. जजल्शा तनशाम अनुदान लाटऩ वोफत वशऩिीत केरेरे 
आशे. मेाजनेचा भाशवक प्रगती अशलार प्रत्मेक भहशन्माच्मा दशा तायखेऩमांत तनमशभतऩणे कृषऴ आमुक्तारमात 
ऩाठषलण्मात माला.  
          स्वाऺरीत/ 

संचाऱक 
ववस्तार व प्रशिऺण 

कृवि आयुक्ताऱय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
 
 


