




NFSM 2019-20_VDP  1 
 

वाचा : -   
1. Re-vamped NFSM Operational Guidelines 2018-19 to 2019-20. 
2. कि य कृषी व शेतकरी क याण मं ालयाचे प  .F.No.CPS २-१६/२०१9 NFSM, िद. 18 एि ल, २०१9 
3. शासन िनणय माकं डीसीटी २३१६// . .१३३/का. १४१७,मं ालय, मंुबई, िद.०५ िडसबर, २०१६ 
4. शासन िनणय माकं सुकृऔ-२०१६/ . .३०१/११- अे, मं ालय, मंुबई, िद.२१ जानेवारी, २०१७ 
5. शासन िनणय माकं असुअ-०418/ . .155/14 अे, मं ालय, मंुबई, िद.27 एि ल, २०१8 
6. शासन िनणय माकं संकीण-२०१७/ . .३१/१७- अे, मं ालय, मंुबई, िद.१९ एि ल, २०१७ व १२ स टबर, २०१७ 
7. शासन िनणय माकं सुकृऔ-२०१६/ . .३०१/११- अे, मं ालय, मंुबई, िद.२८ एि ल, २०१७ 
8. शासन िनणय माकं संकीण १६17/ . .३१ (भाग २) /१८/१७- अे, मंुबई, िद. ०४ जानेवारी, २०१९ 
9. शासन प  मांक -अेअेपी-२०१९/ . .२३ /४ अे, मं ालय िव तार, मंुबई, िद. ०६ मे, 201९ 

सन २०१9-20: रा ीय अ  सुर ा अिभयान  : अ धा य िपके (भात, गहू, कडधा य,भरडधा य - मका व पौ टीक तृणधा ये) 

(National Food Security Mission - NFSM) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 अंमलबजावणी बाबत मागदशक सुचना  
तावना : 

 सन 2007-08 पासनू रा यात क  पुर कृत रा ीय अ  सुर ा अिभयान राबिव यात आहे. अकरा या पंचवा षक 
योजनेतील अिभयानाचा आढावा घेऊन 12 या पचंवा षक योजनेम य ेसदर अिभयानाअंतगत भात, गहू, कडधा य व भरडधा य 
िपकाचंा समावेश कर यात आला आहे.  

सन २०१८-१९ पासनू क  शासनाने पूव या रा ीय अ  सुर ा अिभयान - भरडधा य अिभयानात बदल क न दोन 
वतं  अिभयाने राबिव याच े धोरण अंिगकारले आहे. यानुसार रा ीय अ  सुर ा अिभयान - भरडधा य अंतगत मका िपक 

रा ीय अ  सुर ा अिभयान - पौ टीक तृणधा ये ( यु ी िसरीयल) अंतगत वारी, बाजरी व रागी या िपकांसाठी वतं  अिभयाने 
सु  केली आहेत.  
 

संदभ . 1 या अ वये क  शासनाने िनगिमत केले या रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन २०१९-20 साठी या सधुारीत 
मागदशक (Re-vamped NFSM New Operational Guideline) सूचनांनुसार अिभयानाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. 

 सन २०१९-20 साठी अिभयान अंमलबजावणीसाठी क  शासनाने पीकिनहाय िनवडलेले  िज हे खालील माणे,  

िपकाचे नाव िज हे 

राअसुअ भात  नािशक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, ग िदया, चं पूर, व गडिचरोली (८ िज हे) 

राअसुअ गहू सोलापूर, बीड, नागपूर (३ िज हे) 

राअसुअ कडधा य सव िज हे 

राअसुअ भरडधा य - (मका) सांगली,  अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना,  नािशक, धुळे व जळगाव (एकूण ७ िज हे). 

राअसुअ  पौ टीक तृणधा ये  ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी (एकूण २६  िज हे) 

अ)  वारी नािशक, धुळे, जळगाव ,नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, को हापूर, 

औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, उ मानाबाद, नांदेड, परभणी, हगोली, बुलडाणा, अकोला, 

वािशम, अमरावती व यवतमाळ (एकूण २३ िज हे) 

ब) बाजरी नािशक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, जालना व 

उ मानाबाद (एकूण ११ िज हे) 

क) रागी नािशक,  पुणे,  सातारा, को हापूर, ठाणे पालघरसह, रायगड व र नािगरी. (एकूण ७ िज हे) 

 

सदर िज ातील भात, गहू, कडधा य, भरडधा य (मका) व पौ टीक तृणधा ये ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी 

िपकांचे ामु याने े  व उ पादकता वृ ी या उ ेशाने अिभयानाची अंमलबजावणी कर यात येत आहे. तालुकािनहाय 

उ पादकता वाढीच ेल ांक उ त शेती - समृ द शेतकरी मोहीमे या शासन िनणयानुसार ठरवून िद या माणे िनध िरत करावेत.  
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सदर अिभयानाची सन २०१९-२० म ये िज हा तरीय अंमलबजावणी कर यासाठी संदभ य िदनाकं १९.५.२०१४ या शासन 

िनणयानुसार िज हािधकारी याचें अ य तेखाली गठीत केलेली िज हा तरीय सिमती कायरत राहील. तसेच, आयु तालयाच े

िद. २६ एि ल, २०१६ चे प ानुसार िज हा तरीय िबयाणे सिमतीचे गठन करावे. 
 

उपरो त संदभ २ नुसार सन २०१९-२० किरता रा ीय अ  सुर ा अिभयानाची रा यात अंमलबजावणी कर यासाठी क  

शासनाची रा या या वा षक कृती आराख ास मा यता ा त झाली आहे. भात, गहू, कडधा य, भरडधा य (मका) व  पौ टीक 

तृणधा ये ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी िपकांसाठी मंजूर काय म अनु मे ₹ 762.550 लाख,  ₹ 558.131 लाख,      

₹ 18298.944 लाख, ₹ 306.040 लाख व ₹ 2094.1505 लाख असा एकूण  ₹22019.8155 लाखाचा वा षक कृती आरखडा 

मंजूर केला असनू यात क  व रा य िह सा माण ६० : ४० ट के राहील. सन २०१९-२० या रा.अ.स.ुअ. काय माची 

अंमलबजावणी करणेबाबत रा य शासनाने सदंभ 9 अ वये सूिचत केले  आहे. मंजूर काय माचा िपकिनहाय, िज हािनहाय व 

वगिनहाय आ थक ल ांक पिरिश ट १ म ये सहप ीत कर यात येत आहे. यानुसार िपकिनहाय, िज हािनहाय, घटकिनहाय 

भौितक व आ थक ल ाकं पिरिश ट २ म ये सहप ीत कर यात यते आहे.  

योजनेची संि त मािहती - 

 राअसुअ भात  - नािशक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, ग िदया, चं परू, व गडिचरोली (८ िज हे) 
अ.  बाब/घटक अनुदान दर अनुदान पा तेचे िनकष 

१)  िपक ा यि के 

अ 
सुधािरत तं ानावर 

आधािरत िपक ा यि के 
उ चतम मय दा ₹९००० ती हे टर ती ा यि क 

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय िनध िरत 

तं ान पकेँजनुसार सव घटक अंमलबजावणीसाठी, 
रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  शेतक याने वतः 

करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय नाही. 

ब 
िपक प तीवर आधािरत िपक 

ा यि के 
उ चतम मय दा ₹१५००० ती हे टर ती 

ा यि क 

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय िनध िरत 

तं ान पकेँजनुसार सव घटक अंमलबजावणीसाठी, 
रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  शेतक याने वतः 

करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय नाही. 
२) िबयाणे िवतरण 

अ 
संकरीत िबयाणे िवतरण 

(१० वष या आतील िबयाणे) 
कमती या ५० ट के कवा ₹ 10०००/ ती वटल 

यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मागील १० वष च ेआतील रा यासाठी अिधसूिचत संकरीत 

वाणांचे मािणत िबयाणे 

ब 
अिधक उ पादन देणारे वाण 
(१० वष या आतील िबयाणे) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ २०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेआतील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांचे मािणत िबयाणे 

क 
अिधक उ पादन देणारे वाण 
(१० वष या वरील िबयाणे) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ १०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेवरील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांचे मािणत िबयाणे 

३)  अ) एका मक अ य यव थापन (आय.एन.एम.) 

अ सू म मलु ये 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 

हे टर पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार 

३) ब)  एका मक कीड यव थापन (आय.पी.एम.) 

१ िपक संर ण औषधे व जिैवक 
घटक 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लबेल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार 

२ तणनाशके 
 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लबेल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार 

४) ले झी फंड व कृषी औजारे 

अ कृषी औजारे 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान 

माणे राहील 
DBT काय णाली लागू 

ब भावी सचन साधन-े पंपसंच 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान 

माणे राहील. 
DBT काय णाली लागू 

क िपक प तीवर आधािरत 
शेतकरी िश ण 

एकूण ₹१४०००/- ती िश ण (₹३५00/स ) 
३० शेतक यासाठी (४ स ाकिरता) 

(२ स  खरीप म य ेव २ स  रबी म य)े 
ड थािनक पुढाकारा या बाबी   

i) FPO करीता गोदाम बाधंकाम 
खच या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १२.५० लाख 

ती पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ये राहील. 
DBT काय णाली लागू 

ii) शेतकरी गटाकिरता  िमनी कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ २.०० लाख DBT काय णाली लागू 
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राईस िमल ती पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ये राहील. 

iii) थािनक वाणाची लागवड 
ा यि क 

उ चतम मय दा ₹४५०० ती हे टर ती ा यि क 
थािनक वाणां या गुणविैश ांमळेु िस  व चांगला भाव 
िमळणा या अशा वाणांची कृषी िव ापीठे, कृषी िव ान 

क ा या सहा याने ा यि के व ाथिमक ि या व पॅ कग 

iv) भात शेतीत म यपालन 
उ चतम मय दा ₹२५०००/- ती एकर 

SC/ST/small farmers साठी आिण ₹२००००/- 
ती एकर इतर शेतकरी साठी 

यासाठी म यपालन िवकास िवभागाच ेमादशन याव.े  

 

 राअसुअ गहू  - सोलापूर, बीड, नागपूर (३ िज हे) 
अ.  बाब/घटक अनुदान दर अनुदान पा तेचे िनकष 

१)  िपक ा यि के 

अ 
सुधािरत तं ानावर 

आधािरत िपक ा यि के 
उ चतम मय दा ₹९००० ती हे टर ती ा यि क  

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार सव घटक 
अंमलबजावणीसाठी, रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  
शेतक याने वतः करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय 
नाही.  

ब 
िपक प तीवर आधािरत िपक 

ा यि के 
उ चतम मय दा ₹१५००० ती हे टर ती ा यि क 

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार सव घटक 
अंमलबजावणीसाठी, रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  
शेतक याने वतः करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय 
नाही.   

२) िबयाणे िवतरण 

अ 
अिधक उ पादन देणारे वाण 
(१० वष या आतील िबयाणे) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ २०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेआतील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांच े मािणत िबयाणे 

ब 
अिधक उ पादन देणारे वाण 
 (१० वष या वरील िबयाणे)  

कमती या ५० ट के कवा ₹ १०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेवरील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांच े मािणत िबयाणे 

३)  अ) एका मक अ य यव थापन (आय.एन.एम.) 

अ सू म मलु ये 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

३) ब)  एका मक कीड यव थापन (आय.पी.एम.) 

१ िपक संर ण औषधे व जिैवक 
घटक 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लेबल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

२ तणनाशके  
 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लेबल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

४) ले झी फंड व कृषी औजारे 

अ कृषी औजारे 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान माणे 

राहील 
DBT काय णाली लागू  

ब भावी सचन साधने-   

i) पंपसंच 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान माणे 

राहील 
DBT काय णाली लागू 

ii) सचन सुिवधेकिरता - पाईप  

HDPE- कमती या ५० ट के . ५०/- ती मीटर 
मय देत, PVC- कमती या ५० ट के . ३५/- ती 
मीटर मय देत, HDPE laminated woven lay flat 
tubes- कमती या ५० ट के .2०/- ती मीटर 

मय देत  

एका शेतक याला .१५०००/- मय देतच  अनुदान देय 
राहील 

क िपक प तीवर आधािरत 
शेतकरी िश ण 

एकूण ₹१४०००/- ती िश ण (₹३५00/स ) 
३० शेतक यासाठी (४ स ाकिरता) 

(२ स  खरीप म य ेव २ स  रबी म य)े 
ड थािनक पुढाकारा या बाबी   

i) FPO करीता गोदाम बांधकाम  
खच या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १२.५० लाख ती 

पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
DBT काय णाली लागू 

 राअसुअ कडधा य - सव िज हे 

अ.  बाब/घटक अनुदान दर अनुदान पा तेचे िनकष 

१)  िपक ा यि के 

अ सुधािरत तं ानावर उ चतम मय दा ₹९००० ती हे टर ती ा यि क  िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
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आधािरत िपक ा यि के स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार सव घटक 
अंमलबजावणीसाठी, रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  
लाभाथ  शेतक याने वतः करावयाचा आहे यासाठी 
अनुदान देय नाही.   

ब आंतरपीक ा यि के उ चतम मय दा ₹९००० ती हे टर ती ा यि क  

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार सव घटक 
अंमलबजावणीसाठी, रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  
शेतक याने वतः करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय 
नाही.   

क 
िपक प तीवर आधािरत िपक 

ा यि के 
उ चतम मय दा ₹१५००० ती हे टर ती ा यि क 

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार सव घटक 
अंमलबजावणीसाठी, रासायिनक खतावरील खच लाभाथ  
शेतक याने वतः करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय 
नाही.   

२) िबयाणे िवतरण 

अ 
िबयाणे िवतरण  अिधक 

उ पादन देणारे वाण 
(१० वष या आतील िबयाणे) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ ५०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेआतील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांच े मािणत िबयाणे 

ब 
िबयाणे िवतरण  अिधक 

उ पादन देणारे वाण 
 (१० वष या वरील िबयाणे)  

कमती या ५० ट के कवा ₹ २५००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च ेवरील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांच े मािणत िबयाणे 

क 
िबयाणे उ पादनास 

अथसहा य - (१० वष या 
आतील िबयाणे) 

₹ 2५००/ ती वटल  
मागील १० वष च ेआतील रा यासाठी अिधसूिचत सुधािरत 
वाणांच े मािणत िबयाणे 

३)  अ) एका मक अ य यव थापन (आय.एन.एम.) 

i) सू म मलु ये 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

ii) िज सम 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ७५०/- ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

iii) जिैवक खते 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ३००/- ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

३) ब)  एका मक कीड यव थापन (आय.पी.एम.) 

i) िपक संर ण औषधे व जिैवक 
घटक 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लेबल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

ii) तणनाशके  
 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लेबल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

४) ले झी फंड व कृषी औजारे  

अ कृषी औजारे 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान माणे 

राहील 
DBT काय णाली लागू  

ब भावी सचन साधने-   

i) सचन सुिवधेकिरता - पाईप  

HDPE- कमती या ५० ट के . ५०/- ती मीटर 
मय देत, PVC- कमती या ५० ट के . ३५/- ती 
मीटर मय देत, HDPE laminated woven lay flat 
tubes- कमती या ५० ट के .2०/- ती मीटर 

मय देत  

एका शेतक याला .१५०००/- मय देतच  अनुदान देय 
राहील 

ii) पंपसंच 
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान माणे 

राहील 
DBT काय णाली लागू 

क िपक प तीवर आधािरत 
शेतकरी िश ण 

एकूण ₹१४०००/- ती िश ण (₹३५00/स ) 
३० शेतक यासाठी (४ स ाकिरता) 

(२ स  खरीप म य ेव २ स  रबी म य)े 
ड क प यव थापन चमू  -- रा य तर व िज हा तर (तं  स ागार व तं  सहा यक) 

इ थािनक पुढाकारा या बाबी   

i) शेतकरी गटाकिरता  िमनी 
दाल िमल  

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १.२५ लाख 
ती पकैी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

DBT काय णाली लागू 

ii) FPO करीता गोदाम बांधकाम  खच या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १२.५० लाख ती DBT काय णाली लागू 
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पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

iii) FPO करीता बीज ि या संच   
खच या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १०.०० लाख ती 

पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
DBT काय णाली लागू 

 

योजनेची सिं त मािहती - 
 राअसअु भरडधा य (मका) - सांगली,  अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना,  नािशक, धुळे व जळगाव (७ िज हे). 
अ.  बाब/घटक अनुदान दर अनुदान पा तेचे िनकष 

अ) िपक ा यि के 

१ 
सुधािरत तं ानावर 

आधािरत िपक ा यि के 
उ चतम मय दा ₹६००० ती हे टर ती ा यि क  

िव.कृ.स.सं. याचे तरावर कृिष िव ापीठा या स यानुसार 
िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय िनध िरत तं ान 
पँकेजनुसार सव घटक अंमलबजावणीसाठी  

२ आंतरपीक ा यि के उ चतम मय दा ₹६००० ती हे टर ती ा यि क 
िव.कृ.स.सं. याचे तरावर कृिष िव ापीठा या स यानुसार 
िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय िनध िरत तं ान 
पँकेजनुसार सव घटक अंमलबजावणीसाठी  

ब) मािणत िबयाणे िवतरण 

१ 
संकरीत िबयाणे िवतरण  

(१० वष या आतील िबयाणे) 
कमती या ५० ट के कवा ₹ 10०००/ ती वटल 

यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मागील १० वष च े आतील अिधसूिचत व रा यासाठी 
िशफारस केले या संकरीत वाणांच े मािणत िबयाणे 

 

 राअसअु पौ टीक तृणधा ये ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी  - २६ िज हे 
अ.  बाब/घटक अनुदान दर अनुदान पा तेचे िनकष 

अ)  िपक ा यि के 

१ सुधािरत तं ानावर आधािरत 
िपक ा यि के 

उ चतम मय दा ₹६००० ती हे टर ती ा यि क 
िव.कृ.स.सं. याचे तरावर संल न कृिष िव ापीठा या 
स यानुसार िज हा/तालुका िनहाय व िपक िनहाय 
िनध िरत तं ान पँकेजनुसार अंमलबजावणीसाठी  

ब) मािणत िबयाणे िवतरण 

१ संकरीत िबयाणे िवतरण  
(१० वष या आतील वाण) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ 10०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष चे आतील अिधसूिचत व रा यासाठी 
िशफारस केले या संकरीत वाणांचे मािणत िबयाणे 

२ सुधारीत िबयाणे  िवतरण  
(१० वष या आतील वाण) 

कमती या ५० ट के कवा ₹ ३०००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष चे आतील अिधसूिचत व रा यासाठी 
िशफारस केले या सुधािरत वाणांचे मािणत िबयाणे 

३ सुधारीत िबयाणे िवतरण 
(१० वष या वरील वाण)  

कमती या ५० ट के कवा ₹ १५००/ ती वटल 
यापैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

मागील १० वष च े वरील अिधसूिचत व रा यासाठी 
िशफारस केले या सुधािरत वाणांचे मािणत िबयाणे 

क) मािणत िबयाणे उ पादन 

१ सुधारीत िबयाणे  
(१० वष या आतील वाण) 

₹ ३०००/ वटल माणे  अनुदान अनु ेय राहील 
मागील १० वष चे आतील अिधसूिचत व रा यासाठी 
िशफारस केले या सुधािरत वाणांच े रा यात उ पािदत 

मािणत िबयाणे, उपल ध िनधी या मय देत. 
ड-१) एका मक अ य यव थापन (आय.एन.एम.) 

१ सू म मलु ये 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
मदृ आरो य पि का व कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

२ जिैवक खते 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ 3००/ ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
कृषी िव ापीठां या िशफारसीनुसार  

ड-२)  एका मक कीड यव थापन (आय.पी.एम.) 

१ तणनाशके 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 

हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 
क ीय कीटकनाशक मंडळा या लबेल लेम व कृिष 

िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

२ िपक संर ण औषधे व  
जिैवक घटक 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ ५००/ ती 
हे टर पैकी िकमान माणे  अनुदान अनु ेय राहील. 

क ीय कीटकनाशक मंडळा या लबेल लेम व कृिष 
िव ापीठां या िशफारसीनुसार   

इ -  ले झी फंड व कृषी औजारे (कृषी औजारे अनुदान मय दा कृिष अिभयािं की उप अिभयान माणे राहील) (६०:४०)  
१ शेती औजारे व उपकरणे 

अ मनु य चिलत फवारणी पपं 
कमती या ५० ट के कवा उ चतम  ₹ ७५०/-नग 
कमती या ४० ट के कवा उ चतम  ₹६००/-नग 

अ.ज /अ.जा./मिहला/अ प व अ य प भधूारक ५० ट के   
इतर शेतकरी ४० ट के 

२ िपक प तीवर आधािरत शेतकरी 
िश ण 

एकूण ₹१४०००/- ती िश ण (₹३५००/स ) 
३० शेतक यासाठी (४ स ाकिरता)  

(२ स  खरीप म य ेव २ स  रबी म य)े 
३ ाथिमक ि या युिनट उभारणी (कृषी औजारे अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप अिभयान माणे राहील) (६०:४०) 

अ लीनर कम ेडर 
कमती या ५० % कवा उ चतम  ₹ १ लाख /नग 

कमती या ४० % कवा उ चतम  ₹०.८० लाख/नग 

अ.ज /अ.जा./मिहला/अ प व अ य प भधूारक ५० ट के   
इतर शेतकरी ४० ट के अनुदान मय दा, DBT 
काय णाली लाग ूराहील 

ब डीह कर कमती या ६० % कवा उ चतम  ₹ ०.७५ लाख/नग अ.ज /अ.जा./मिहला/अ प व अ य प भधूारक ६० ट के   
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कमती या ५० % कवा उ चतम  ₹०.६० लाख/नग इतर शेतकरी ५० ट के अनुदान मय दा, DBT 
काय णाली लागू 

४   चार िस ी कायशाळा/ काय म  

अ रोड शो उ चतम मय दा ₹ १ लाख/िज हा योजने या चार व िस ीसाठी 

ब) चार िस ी िज हा तरीय 
मेळाव े /कायशाळा  

उ चतम मय दा ₹ २.५० लाख/िज हा िज हा तरीय कायशाळा आयोजनासाठी 

 

 

संदभ . ८ चे शासन िनणया वय े “लाभाथ  शेतक यांनी कृषी िनिव ठाचंी खरेदी अिधकृत िव े याकंडून कॅशलेस 

प तीने कवा रोखीने करावी. लाभाथ  शेतक याने व त ू व सेवा कर (GST) माकं असलेली खरेदी पावती सादर करणे 

बधंनकारक राहील. तसेच,एका लाभाथ  शेतक यास एका वष त सव बाबी िमळून एकूण जा तीत जा त ५ हे टर पयत लाभ घेता 

येईल. 

 अिभयानांतगत घटक : 
1. तं ान ा यि के - 

1.1. िपकिनहाय तं ान ा यि के: 

ॉपसॅप अंतगत घे यात येणा या शेतकरी शेतीशाळे (FFS) संल न ा यि के राबिव यात यावीत. रा ीय अ  
सुर ा अिभयान अंतगत िपक ा यि कांचे िज हािनहाय ल ांक पिरिश ट २ म ये िदलेले आहेत. िज हा अिध क कृषी अिधकारी 
यानंी यांच े तराव न थािनक पिर थतीनुसार िपक प तीनुसार ा यि कांचे तालुकािनहाय ल ांक िनध िरत करावते. 
कोण याही पिर थतीम ये पिरिश ट २ म ये िदले या आ थक मय दा ओलांड यात येव ू नये. भात, कडधा य, गहू, भरडधा य 
(मका) व पौ टीक तृणधा य े ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी िपका या उ पादकता वाढीसाठी "उ त शेती-समृ द 
शेतकरी" मोहीम राबिवणेबाबत िदले या सूचनांचा  अवलंब करावा.   
i) िपक ा यि के १० हे. े ा या समूह ा यि क ( ल टर) धत वर घे यात यावीत.  
ii) िपक ा यि कांची अंमलबजावणी कर याची जबाबदारी कृषी सहा यकाकडे राहील.  
iii) ा यि क िपकाची तालु याची सरासरी उ पादकता, या िपकांच ेउ चतम उ पादन घेतले या शेतक यांची उ पादकता आिण 

या िपकांची िव ापीठाने ठरवून िदलेली उ पादन मता ( Yield potential) यात मोठी तफावत आहे. ही तफावत कमी क न 

िपकांची उ पादकता वाढिव यासाठी थािनक कृषी हवामान प तीचा िवचार क न संबंिधत कृषी िव ापीठां या काय े ातील 

येक िज ातील मुख िपकांसाठी कृषी िव ापीठां या शा ांनी (संचालक संशोधन/सचंालक िव तार) आधुिनक तं ान 

िनि त क न िवभागीय कृषी सहसंचालकानंा ाव.े सव िवभागीय कृषी सहसचंालकांनी याकामी कृषी िव ापीठ, कृषी िवभागाचे 

े ीय अिधकारी व अ य सं थांशी सम वय साधून ा यि कांचे पॅकेज िनि त क न याव.े पॅकेज िनि तीसाठी या- या िपकांचे 

उ चतम उ पादन घेतले या शेतक याचंी देखील मदत घे यात यावी.  

िपक ा यि कां या ती हे टरी अनु ये अनुदानाबाबतची मािहती पिरिश ट ३ म ये दे यात आलेली आहे. 
िशफारशीनुसार रासायिनक खते लाभाथ  शेतक यांनी वतः उपल ध करावयाची आहेत. य ात िनध िरत पकेँजनुसार  
आव यक अनुदान िवचारात घेता ती हे टरी होणा-या सभंा य बचतीतून उपल ध िनधी मय देत अितिर त िपक ा यि के 
घे यात यावीत.  

रागी िपका या महाबीज व इतर सं था तसेच कृषी िव ािपठांकडील िबयाणे उपल धतेनुसार ा यि कां या पीक 
बदलाबाबत व िपकांचे पँकेज ठरिव याबाबत संबिंधत िवभागीय कृिष सहसंचालक यांनी िनणय यावा व मा यता दान करावी. 
यासाठी वेळोवळेी आयु तालयास ताव पाठिव याची आव यकता राहणार नाही, याची न द यावी. रागी िपका या िबयाणे 

उपल धते माणे अितिर त ा यि के घे यास हरकत नाही, केवळ यासाठी इतर िपक ा यि के कवा इतर घटकांतील एकूण 
तरतुदी या १० ट के पयत िवभागीय कृषी सहसंचालक यांचे मा यतेने बाबबदला ारे ा याि के राबवावीत. यासाठी 
आयु तालयास ताव पाठिव याची आव यकता नाही. 
iv) एकूण १० हे. े  असणा या शतेक याचें समूह/गटामाफत ा यि कांची अंमलबजावणी कर यात यावी. गटाम ये जे शेतकरी 

शासनाने ठरवून िदले या तं ाना माणे िपक ा यि काचे आयोजन कर यास तयार असतील अशाच शेतकरी समूहांना 
लाभाथ  हणनू िनवड यात याव.े गावातील ा यि कां या ल ांक सं येपे ा अिधक गटांची इ छु ता ा त झा यास लाभाथ  

गटाची लॉटरी प तीने िनवड कर यात यावी.  ा यि क ल टर मधील सव शेतक यांचा गटाम ये समावशे असणे बंधनकारक 

राहील. ती शेतकरी कमीत कमी ०.४० हे टर े ावर ा यि काच ेआयोजन कराव.े  
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v) िपक ा यि कासाठी िनवड यात आले या शेतक यांना वाटप केले या मदृ आरो य पि केआधारे अथवा या िठकाणी मृद 

आरो य पि का अ ाप उपल ध नसेल अशा िठकाणी मृद तपासणी क न या अहवाला माणे लागणा या िनिव ठा (पकेॅज) 

िनि त करा यात. सदर िनिव ठा संबिंधत कृषी िव ापीठांच ेशा  व संबंिधत िवभागीय कृषी सहसंचालकांनी िनि त कराव.े 

कडधा य, भात, गहू, भरडधा य (मका) व पौ टीक तृणधा ये ( यु ी िसरीयल) - वारी, बाजरी, रागी पीक ा यि कासाठी मागील 

१० वष या आतील अिधसिूचत झाले या व रा यासाठी िशफारस केले या तसेच, य  े ीय पुव नुभवानुसार या- या कृिष 

हवामान े ासाठी यो य वाणांचे मािणत िबयाणे संबंिधत िज हा अधी क कृिष अिधकारी यानंी िनवड क न वापरणे 

बंधनकारक राहील. ा यि कासाठी लागणा या िबया याची मागणी  ाधा याने महाबीज, रा ीय बीज िनगम, कृषी िव ापीठे, 

कृभको, हदु तान इंसे टीसाईड ली. व नाफेड याचंेकडे करावी. जीवाण ू खते, सू ममूल ये या िनिव ठा वेळीच उपल ध 

होणेकरीता आव यक मागणी खरीप व रबी हंगाम सु  हो यापूव  शासकीय सं थाना कळिव यात यावी, जेणेक न शासन 

िनणया माणे लाभा य ना सदर िनिव ठांचा वळेेत परुवठा होईल. तसेच, जैिवक खते / औषधांबाबत उपरो त संदभ . 6 नुसार 

कायवाही करावी. या िनिव ठां यितिर त अ य िनिव ठाचंी लाभाथ  शेतकरी गटाने यां या पसंतीने खु या बाजारातून खरेदी 

करावी व यानंतर खरेदी केले या िनिव ठाचंा िपक ा यि कासाठीच वापर के याची खा ी क न पिरिश ट ३ म ये नमूद 

केले या तं ान ा यि कां या मापदंडानुसार िनिव ठासाठी द शिवले या अनुदान मय देनुसार गटातील शेतक यां या आधार 

संल न रा ीयकृत बकँ खा यात अनुदान थेट जमा कर यात याव.े कृषी िवभागमाफत शेतक यांना कीटकनाशके, खते व औषधे 

इ. ची 'जनेिरक' नावान ेिशफारस करावी. 

 आंतरपीक ा यि के: िपकातील आंतरपीक ा यि क घे याच े टीने िव ापीठांनी िशफारस केले या माणात मु य िपक 
व आंतरपीक िनवडाव.े तसेच, आंतरपीकाच े माण राखाव.े आंतरपीका ारे जिमनीचा पोत सधुारणे, कीड/रोगांवर िनयं ण 
राखणे, िपकात ओलावा राखणे व उ प ात वाढ करणे याबाबी सा य करा यात. 

 िपक प तीवर आधािरत ा यि के :  िज ासाठी कृषी िव ापीठांनी िशफारस के यानुसार िपक प तीवर आधािरत 

ा यि के घे यात यावीत. िपक प ती ारे जिमनीचा पोत सधुारणे, कीड/रोगावंर िनयं ण राखणे, िपकात ओलावा राखणे, 

उ पादनात वाढ करणे तसचे शेतक यांचे िन वळ उ प ात वाढ या बाबी सा य करा यात.  

 एका मक कीड यव थापन: ा यि कां या िपकावर येणारे सभंा य िकडी व रोग, यांचा जीवन म आिण एका मक 

प तीने िपक संर ण बाबत सखोल मािहती लाभा य स दे यात यावी. िपका या वाढी या िविवध अव थेम ये येणा या 

िकड चे सव ण कर याबाबत लाभा य स िशि त कराव.े तसेच, यासाठी ॉपसॅप अंतगत िनयु त केले या िकडरोग 

सव काचंी मदत घे यात यावी. िकडरोग सव णा या आधारे िदले या स यानुसार िकडनाशकांचा वापर कर याबाबत 

लाभा य स वृ  कराव.े यासाठी क ीय कीटकनाशक मंडळा या लेबल लेम व कृषी िव ापीठाने पीकिनहाय व 

िकड/रोगिनहाय केले या िशफारश चा अवलंब करावा.  

 मनु यबळ िवकास:  

खरीप हंगामासाठी ऑग ट-स टबर, र बी हंगामासाठी िडसबर-जानेवारी आिण उ हाळी हंगामात फे ुवारी-माच 

मिह याम ये ा यि क लॉटवर शेतीिदनाचे आयोजन क न पिरसरातील शेतक यां या ा यि क लॉटला भेटी घडवनू 

आणा यात. शेती िदनास थािनक लोक ितिनधीना आमंि त कराव.े शेतीिदनासाठी ित हे टर उ चतम ₹ २५०/- माणे 

अनुदान अनु ये राहील. या ारे राबिवले या तं ानास यापक िस ी ावी.   

िश ण/ िस ी सािह यासाठी ित हे टर उ चतम ₹ २५०/- माणे अनुदान अनु ये असनू या बाबत " उ त शेती - 

समृ  शेतकरी" या मोिहमे या शासन िनणयातील मागदशक सूचनानुसार करावी. 

 शा  व कृिषत  यां या भेटी व मागदशनासाठी उ चतम ₹ ३००/- ित हे टर अनुदान अनु ये असून पेरणीपूव, 

िपकाचे वाढी या कालावधीम ये तसचे काढणीप ात कालावधीम ये ा यि क क प े ास कृषी िव ापीठ/ कृषी 

महािव ालय/ कृषी िव ान क / कृषी संशोधन क  येथील शा   यां या भेटी व लाभा य शी संवाद घडवून आणावा. यानंी 

केले या मागदशनाची न द कृिष सहा यकानंी ेि य तरावरील न दवहीत करावी. यापैकी अिधकारी व शा  भेटी या 

बाबीखालील उपल ध अनुदानातनू उविरत र कम िपक कापणी योगासाठी वापर यात यावी.   

  िपक ा यि कांम ये वापरलेले तं ान या ा यि कांम ये सहभागी नसणा या रा यातील इतर सव शतेक यांपयत 

पोहोचिव यासाठी ा यि काचे े ावर थािनक इतर शेतक यां या भेटीचे आयोजन कर यात याव.े 
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 उपरो त संदभ . 5 नुसार कृिष पयवे काने संबंिधत कृिष सहा यकां या िपक ा यि कांना १५ िदवसाला 

िनयिमतपणे भेट ावी व शेतक यांना मागदशन कराव.े तसेच कृिष सहा यकानंा पुढील भेटीपयत ा यि का अंतगत 

करावया या कामाबाबत सूचना ा यात आिण पुढील भेटीवळेी झाले या कामाचे मू यमापन क न आपला अहवाल प  १ अ 

म ये मंडळ कृिष अिधका यामाफत तालुका कृिष अिधकारी काय लयास िनयिमतपणे सादर करावा. िपक ा यि कानंा भटे 

िद यानंतर कृिष पयवे कांनी संबिंधत गावात मोका तपासणी देखील करावी. याच माणे संबिधत मंडळ कृिष अिधका यांनी १५ 

िदवसातून एकदा िकमान एका िपक ा यि कास भेट देऊन आपला अहवाल प  १ ब  नुसार तालुका कृिष अिधकारी याचंेकडे 

सादर करावा. सव िपक ा यि कांचा अहवाल सकंिलत क न तालुका कृिष अिधका यांनी दर मिह याला िज हा अधी क कृिष 

अिधका यांना सादर करावा. िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांनी िज ाचा एकि त अहवाल प  १ क म य ेिवभागीय कृिष 

सहसंचालक व संचालक (िव तार व िश ण) पढुील मिह या या १० तारखेपयत सादर करावा.  

येक िपक ा यि क ल टरमधून रँडम प तीने एक लॉट िनवडून तेथे शेतकरी गटा या उप थतीत शा ो त 

प तीने िपक कापणी योग राबिवणे बधंनकारक राहील. तालु यातील एकूण िपक कापणी योगाचे सकंलन क न तो अहवाल 

िज हा तरावर सादर कर यात यावा. िज हा तराव न िज ातील सव ा यि कांच े सकंलन क न पीकिनहाय 

ा यि कां ारे सा य कर यात आले या उ पादकतेचा अहवाल कृषी आयु तालयास सादर करावा. उपिवभागीय कृषी अिधकारी 

यानंी यांच ेकाय े ातील येक तालु याम ये व तालुका कृषी अिधकारी यांनी यांचे काय े ातील येक मंडळाम य ेिकमान 

एक िपक कापणी योगास हजर राहून सिनयं ण करणे बधंनकारक राहील.  

सव ा यि कांसाठी संबंधीत कृिष सहा यक यांनी ा यि कांच े सव अिभलेख ठेवणे बंधनकारक असून विर ठ 

अिधका-यांनी वळेोवळेी ा यि कांना भेटी देवून मागदशन कराव.े ा यि के राबिव याची संपूण जबाबदारी कृिष सहा यकांची 

राहील व गांविनहाय संकिलत केले या िपक कापणी िनिर ण अहवालाची एकि त न द मंडळ तरावर एका वतं  न दवहीत 

ठेवणे मंडळ कृिष अिधका-यांना बंधनकारक राहील. कृिष सहा यकानंी वषिनहाय न दवही प  ४ नुसार ठेवावी. याबाबत 

तालकुा कृिष अिधकारी, उप िवभागीय कृिष अिधकारी, िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांची शासकीय जबाबदारी राहील. 

येक ा यि का शेजारी गुणा मक तुलनेसाठी  शेतक-यांने थानीक प दतीने घेतले या तेव ाच े ाचा 'क ोल लॉट' 

िनवडावा. दो ही े ा या िपका या पेरणीपासून काल मानुसार वापरले या िनिव ठां या न दी बरोबरच यासाठी आले या 

खच ची तारीखवार न द व दो ही े ातून आले या उ पादनाची सं यकी प दतीने पीक कापणी योग घेऊन िव ेषणा मक 

न दी खालील प ात ठेवा यात.  

िपक ा यि कां या ती हे टरी अनु ये अनुदान दरात क  शासनाने वाढ केली आहे. तथािप, य ात िनध िरत 

पकेँजनुसार  आव यक अनुदान िवचारात घेता ती हे टरी होणा-या सभंा य बचतीतनू उपल ध िनधी मय देत अितिर त िपक 

ा यि के घे यात यावीत.  याबाबत पकेँज ठरिवताना संबंिधत िवभागीय कृिष सहसचंालक यांनी िनणय यावा व मा यता दान 

करावी. तसेच, एखा ा िज ात थािनक पिर थतीनुसार ा यि कात िपक बदल करणे म ा त अस यास िविहत 

वयोमय देतील मािणत िबयाणे उपल धता िवचारात घेवनू यास संबंिधत िव.कृ.स.सं. यानंी मा यता ावी. यासाठी वळेोवेळी 

आयु तालयास ताव पाठिव याची आव यकता राहणार नाही, याची न द यावी. थािनक पिर थतीनु प खरीप व र बी 

हंगामातील िपक ा यि कांच ेिनयोजन िवभागीय तरावर कराव.े 

दहा हे टर ा यि कामधील एका शेतक-यां या लॉटची रँडम प तीने िनवड करावी व शेतातील सां यकी 

िवभागा या प तीचा वापर क न िपक कापणी योग घेणे बंधनकारक राहील. तसेच कृिष सहा यकांनी यांचेकडे घेतले या 

ा यि काचंा सव शेतक यांचा उ पादनाचा अहवाल खालील प ाम ये जतन करावा व याची एक त तालुका कृिष 

अिधका यांना सादर करावी. तालुका तरावर ा यि कातील सव शेतक यांचे या िपक कापणीत आले या उ पादनाचा 

पीकिनहाय अहवाल संकिलत करावा व सकंिलत केलेला खरीप व रबीचा अंितम अहवाल (Excel sheet म ये) िज हा अधी क 

कृिष अिधकारी यानंा सादर करावा. िज ाचा संकिलत अहवाल िवभागीय कृिष सहसंचालक यांना सादर क न िवभागाचा 

सकंिलत अहवाल कृिष आयु तालयास ई-मेल ारे ddanfsm@gmail.com सादर करावा.  
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िपक ा यि काचा अहवाल  

योजना : ----- ा यि काचा हेतू:----  कृिष सहा यकाचे नाव:----- ा यि काचे गाव/तालकुा:-----सहभागी शेतकरी सं या: 
 

शेतक याचे 

नाव  

ा यि क 

लॉटमधील 

एकुण खच 

पारंपारीक 

प दतीच े 

लॉटमधील 

एकुण खच 

ा यि क 

लॉटमधील 

उ पादन 

( वटल/हे) 

पारंपारीक प दतीच े

लॉटमधील 

उ पादन 

( वटल/हे) 

बाजारभावानुसार िमळालेल े

उ प  (₹/हे) 
ा यि क 

लॉटमधील 

िमळालले ेिन वळ 

वाढीव उ प  (₹/हे) 
ा यि क 

लॉटमधील 

पारंपारीक 

प दतीने 

        

 

 येक पीक ा यि काकरीता शेतकरी गटा या उप थतीत शा ो त प दतीने पीक कापणी योग घेवून 

ा यि कां ारे सा य कर यात आले या उ पादकतेचा अहवाल संबधंीत तालुका कृिष अिधकारी यानंी सकंलीत क न िज हा 

अिध क कृिष अिधकारी यानंा सादर करावा. िज ाचा सकंलीत अहवाल िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांनी प  २ म ये  

िवभागास सादर करावा व याची त कृिष आयु तालयास सादर करावी. िपक कापणीनंतर १५ िदवसाम ये िपक कापणीचा 

अहवाल कृिष आयु तालयास सादर कर याची द ता यावी. िवभागीय कृिष सहसंचालक यांनी िवभागाचा सकंलीत अहवाल 

आयु तालयास सादर करावा. 
 

ा यि क अंमलबजावणीबाबत सवसाधारण सचूना - 

 ा यि क ल टरसाठी िनवड केले या े ाच े मंडळ कृिष अिधकारी यांनी पायाभतू सव ण काम पूण क न 

ल टरमधील उ पादकते या ल ांकांसह क प आराखडा तयार करावा व याची यो यायो यता िवचारात घेवनू यास 

िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांनी यास यथािश  मा यता दान करावी. िनि त केलेले ा यि काचें तालुकािनहाय 

उ पादकता ल ांक रा.अ.सु.अ. क ास कळिव यात यावते. 

 पायाभतू सव णाबाबतची मािहती http://www.nfsm.gov.in/mis या लकवर ता काळ भ न अ यावत कर याची 

जबाबदारी मंडळ कृषी अिधकारी याचंी राहील.  

 या शेतकरी गटाकडे ा यि के घे यात आलेली आहेत या शेतकरी गटाची िनवड याच अिभयानातंगत पु हा इतर 

िपकासाठी श यतो पनु ः क  नय,े जेणेक न जा तीत जा त शेतक-यानंा लाभ देणे सुलभ होईल. 

 अनुसूिचत जाती/जमाती या, मिहला, अपंग लाभा य ना िविहत माणानुसार लाभ देणे बधंनकारक राहील. 

 ा यि क े ातील िपकांची पूवमशागत, बीज ि या, पेरणी/लावणी, आंतरमशागत, सचन यव था, िवशेष तं ाचंा 

वापर, पीक संर ण, काढणी व मळणी या सव कामांचे िनयोजन लाभाथ  गटास तयार क न ाव.े  

 ा यि कासाठी आव यक सव िनिव ठांिवषयी शेतक यांना अवगत कराव,े िनिव ठांची खरेदी उ पादक गटाने वळेेत करणे 

बधंनकारक राहील. गटामाफत खरेदी कर यात आले या तसेच शेतकरी लाभाथ िनहाय वाटप केले या िनिव ठां या न दी 

कृषी सहा यकाने ा यि क न दवहीम ये या यात.  

 ा यि कांतगत ती हे टरी आ थक मय देपे ा अिधकचा खच झा यास सदर खच संबिधत लाभाथ  गटाने करावा.  

 ा त िनिव ठांचा वापर िनयोिजत ा याि कासाठीच केला जाईल व गैरवापर होणार नाही याबाबत खातरजमा करावी.  

 लाभा य ची यादी ामपंचायत नोटीस बोडवर जाहीर करावी तसेच क  व रा य शासना या वबेसाईटवर भरावी. 

 ा यि क लॉट शेजारी पारंपरीक प दतीवर आधारीत तुलना मक लॉट घे यात यावा. 

 ा यि के श यतो र यालगत तसेच, संबंिधत गावातील जिमनीचा कार/सुपीकता यांच े ितिनिधक असावीत. 

ा यि काचा फलक र या याकडेला लॉटशेजारी दशनी भागात लावावा व यावर खालील मािहती नमदू करावी. 

 

 

 

 

 

 

रा ीय अ  सुर ा अिभयाना अतंगत ---------- पीक ा यि क 

1) समािव ठ गावांचे नाव:    2) सहभागी शतेकरी सं या:   3) पीक व वाण:  

4) ा यि काचा कार:   5) खत मा ा:     6) जिैवक खत ेमा ा: 
7) सु म मलु ये मा ा:   8) िबया याचे माण व परेणीचे अंतर:    9) परेणीची तारीख:  
10) शतेकरी गट मखु व कृिष सहा यकाच ेनांव व मण वनी संपक मांक: 
११) गतवष  आलले ेउ प  ( वटल ती हे टर):   १२) चाल ूवष  आलले ेउ प  ( वटल ती हे टर): 
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 ा यि कासाठी या िनिव ठा वळेेपूव  लाभाथ  गटास उपल ध होतील असे िनयोजन मंडळ कृिष अिधकारी यानंी कराव.े  

 लाभाथ  गटाने िपकिनहाय िवतरण केले या व वापरले या िनिव ठां या न दी न दवहीत ठेवा यात.  

 अिभयाना अंतगत ा यि कासाठी िवतरीत करावया या िनिव ठा सदंभ त मागणी, तपासणी व देयक अदायगी या अनुषंगाने 

संचालक, िनिव ठा व गुण िनयं ण यांनी िनगिमत केले या अ यावत मागदशक सूचनांनुसार कायवाही कर यात यावी.  

 कोण याही पिर थतीत िबयाणे िवरिहत  िपक ा यि के न  राबिवणेबाबत क  शासना या सूचना आहेत.  

पिरिश ट ३ 
सन २०१९-२० साठी  िपक ा यि काकिरता पीकिनहाय उ च म  अथसहा याच े दर खालील माण,े 
 

िपक 
सुधािरत तं ानावर आधािरत 

ा यि के 
ा यि के 

अथसहा य दर पये ित हे टर 

िनिव ठा * शेतीिदन 
िश ण 

सािह य 

शा  
भेट व 
स ा 

एकूण 

राअसुअ भात 

 
भात 

अ. सलग े ावरील गट ा यि के 
ी प त - सुधािरत भात/ ी प त - 
संकरीत भात/ चारसू ी भात िपक 

लागवड/ यांि की प तीने पनुल गवड 

 
८२०० 

 
२५० 

 
२५० 

 
३०० 

 
९००० 

ब.िपक प तीवर आधािरत 
ा यि के 

भात िपकानंतर कडधा य १४२०० २५० २५० ३०० १५००० 

राअसुअ गहू 

 
गहू 

अ. सलग े ावरील गट ा यि के गहू ८२०० २५० २५० ३०० ९००० 
ब.िपक प तीवर आधािरत 

ा यि के 
मगु/उडीद/सोयाबीन नंतर गहू १४२०० २५० २५० ३०० १५००० 

राअसुअ कडधा य 

 
कडधा य 

अ. सलग े ावरील गट ा यि के तरु/मुग/उडीद/हरभरा ८२०० २५० २५० ३०० ९००० 
ब.आंतरपीक प तीवर ा यि के सोयाबीन  + तरू ८२०० २५० २५० ३०० ९००० 

ब.िपक प तीवर आधािरत 
ा यि के 

i) मगु, उडीद िपकानंतर र. वारी/ मगु, 
उडीद िपकानंतर गहू/ ख. वारी 

िपकानंतर हरभरा/ बाजरी िपकानंतर 
हरभरा 

 
१४२०० 

 
२५० 

 
२५० 

 
३०० 

 
१५००० 

रा.अ.सु.अ. भरडधा य  - मका 
मका अ. सलग े ावरील गट ा यि के मका 5200 २५० २५० ३०० ६0०० 

 ब.आंतरपीक प तीवर ा यि के 
मका + सोयाबीन / 

मका  + तरू 
5200 २५० २५० ३०० ६0०० 

रा.अ.सु.अ. पौ टीक तणृधा ये- यु ी िसरीयल ( वारी/ बाजरी/ नागली) 
वारी सलग े ावरील गट ा यि के वारी 5200 २५० २५० ३०० ६0०० 

बाजरी सलग े ावरील गट ा यि के बाजरी 5200 २५० २५० ३०० ६0०० 
नागली सलग े ावरील गट ा यि के नागली 5200 २५० २५० ३०० ६0०० 

 

 

िटप -  (* उ चतम मय दा दशवली आहे तथािप मंजूर पकेँज या अधीन राहून लागू राहील.) 

१. भात िपका या बांधावर तरू लागवड ही बाब मो ा माणात घे याबाबत क  शासनाच े िनदश अस याने तसेच कडधा य िपकाखालील े  वाढव या या 

उ ेशाने येक ा यि कात सदर बाबीचा समावशे कर यात यावा. 

२. कृिष िव ापीठाचे िशफारशीनुसार कडधा यावर आधािरत इतर िपक प तीचाही समावशे करणेस हरकत नाही. यासाठीही अनुदान मय दा उपरो त नमदू 

के या माणे .१५०००/- ती हे टर राहील. 

३. पीक प तीवर आधािरत ा यि कासाठी लाभाथ  िनवडताना दो ही हंगामात िपके घे याची तयारी असणा या व या माणे सुिवधा उपल ध असले या 

शेतक यांचीच  िनवड करावी. 

४. मनु यबळ हा घटक राबिवणे अिनवाय आहे. 

५. " धानमं ी कृषी सचाई योजने" अंतगत उपल ध झाले या सचन े ामधील लाभाथ चीही िनवड कर यात यावी. 
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2. िबयाणे िवतरण : 

 िपकां या उ पादकता वाढीसाठी िबयाणे बदलाचे मह व िवचारात घेता संकरीत/सधुािरत वाणांचे सारासाठी 

खालील माणे मािणत िबयाणे िवतरणासाठी मूळ ोत अनुदान अनु ये राहील. 

अ. . िपकाच ेनाव वयोमय दा 
अिधकतम अनुदान मय दा 

सकंरीत वाणा या िबया याकिरता सधुािरत वाणा या िबया याकिरता 

राअसुअ-भात, गहू व कडधा य िबयाणे िवतरण तपशील 

1 भात 

१० वष या आतील 

अिधसूिचत वाण  

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ 

10०००/ ती वटल यापैकी िकमान माणे  

िकमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹2०००/- 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

१० वष या वरील 

अिधसूिचत वाण  
 -- 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १0००/ 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

२ गहू 

१० वष या आतील 

अिधसूिचत वाण  
-- 

िकमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹2०००/- 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

१० वष या वरील 

अिधसूिचत वाण  
-- 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १0००/ 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

३ कडधा य 

१० वष या आतील 

अिधसूिचत वाण  
-- 

िकमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹५०००/- 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

१० वष या वरील 

अिधसूिचत वाण  
-- 

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ २५००/- 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

भरडधा य  - मका व पौ टीक तृणधा ये काय म ( वारी/ बाजरी/ नागली) िबयाणे िवतरण तपशील  

१ मका 
१० वष या आतील 

अिधसूिचत वाण  

कमती या ५० ट के कवा उ चतम  

₹ 10०००/ ती वटल यापैकी िकमान माणे  
-- 

२ 

पौ टीक तणृधा ये- 

( वारी/ बाजरी/ 

नागली*) 

१० वष या आतील 

अिधसूिचत वाण  

कमती या ५० ट के कवा उ चतम  

₹10०००/ ती वटल यापैकी िकमान माणे 

िकमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹३०००/- 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

१० वष या वरील 

अिधसूिचत वाण  
 --   

कमती या ५० ट के कवा उ चतम ₹ १५००/ 

ती वटल यापैकी िकमान माणे   

(*नागली िबयाणे कृिष िव ापीठांकडील उ पािदत मािणत िबयाणे महाबीज माफत परुवठा केला जाईल याची कृपया न द यावी.)   
 

सदर घटका या अंमलबजावणी बाबत कृषी आयु तालया या िद. २६/०४/२०१६ रोजी या प ानुसार िज हा तरीय िबयाणे 

सिमती गठीत करावी. उ चतम अनुदानाच ेमय देपे ा कमी अनुदान देय अस यास संभा य बचतीतून उपल ध िनधी या मय देत 

अितिर त िबयाणे िवतरण कर यास हरकत नाही.     

2.1.  िज हािनहाय, िपकिनहाय िवतरीत करावया या मािणत िबया यांचा तपशील पिरिश ट २ म ये सहप ीत कर यात येत 

आहे. सदर घटका या भावी अंमलबजावणीसाठी महाबीज, रा ीय बीज िनगम, एचआयएल, कृभको, कृिष िव ापीठे व 

कृिष िव ान क े यां याबरोबर सम वय ठेवनू ल ांका माणे संबंिधत तालु याम य े िबयाणे वळेेत िवतरीत केले जाईल 

याबाबत थािनक पातळीवर िनयोजन व अंबलबजावणी करावी. िविहत केले या माणानुसार अनुसूिचत जाती  / जमाती व 

इतर ाधा य मा या लाभाथ  शेतक यांना लाभ पोहचेल याची द ता यावी. िबयाणे िवतरणाचा लाभाथ  वगिनहाय 

तपशील संबंिधत सं थानंी ता.कृ.अ./िज.अ.कृ.अ. यानंा देयकासोबत पाठवावा, जेणेक न लाभाथ  वगिनहाय िनधी खच  

टाकता येव ूशकेल. 

2.2. िज हा अधी क कृषी अिधकारी यानंी ल ांकिनहाय व िपकिनहाय वाणाचंा पूव नुभव िवचारात घेवून रा यासाठी िशफारस 

केले या व थािनक भौगोिलक पिर थतीनु प कृिष हवामानास यो य िबया यांची मागणी पुरवठादार सं थांना ता काळ 

ावी. िबयाणे पुरवठादार सं थांनी यांचे िवतरकामाफत मािणत िबयाणे वाटप करावयाचे आहे.  

2.3. पुरवठादार सं थां या िवतरकांनी िबयाणे िव ी अनुदानीत दराने खु या प दतीने करावयाची आहे. शेतक यानंा िबयाणे 

घे यासाठी जा त अंतर जाव े लागणार नाही या टने जा तीत जा त िवतरकांकडे िबयाणे उपल ध होईल याची द ता 

िबयाणे पुरवठादार सं था  व िज हा अधी क कृषी अिधकारी यांनी यावी. 

2.4. िज हा अिध क कृिष अिधकारी यानंी तालकुािनहाय व वगिनहाय िनि त केले या ल ांकानुसार पुरवठादार सं थानंी 

या तालु यातील यां या अिधकृत िवतरकाकंडे मािणत िबयाणे उपल ध क न ाव ेतसेच, वाणिनहाय व िवतरकिनहाय 
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िकती िबयाणे उपल ध क न दे यात आले आहे याची मािहती संबधीत तालुका कृिष अिधकारी व िज हा अिध क कृिष 

अिधकारी यांना िवनािवलंब उपल ध क न ावी.  

2.5. िवतरकांनी दशनी भागावर रा ीय अ  सुर ा अिभयान अंतगत मािणत िबयाणे अनुदानावर उपल ध अस याचा फलक 

लावावा. तसेच, वाणिनहाय दर, अनुदान व अनुदान वजा जाता पॅक गिनहाय येणारी कमत याची मािहती संबंिधत 

िवतरकाने फलकावर द शत करणे आव यक आहे. 

2.6. अनुदािनत िबयाणे घे यास येणा या शेतक याचे नाव, वग, गाव, स ह/गट माकं, े  याबाबतची मािहती घेऊन व याची 

खा ी क न संबिधत िवतरकांनी अनुदान वजा जाता येणारी कमत लाभाथ  शेतक-याकडून घेऊन शेतक याना िबयाणे 

िवतरीत कराव.े कृिष िवभागामाफत कोण याही परी थतीत शेतक याकडुन अनुदान वजा जाता र कम वसुल केली 

जाणार नाही, याची पुरवठादार सं थांनी न द यावी. लाभाथ  िह याची र कम शेतक याकडून वसुल कर याची 

जबाबदारी पुरवठादार सं थां या िवतरकांची रािहल.  

2.7. खरीप व र बी हंगामात लाभाथ िनहाय िवतरण, िवतरकाची साठा न दवही व िव ी िबलांची तपासणी संबंिधत ता.कृ.अ. 

यानंी वेळोवळेी करावी.  

2.8. िवतरीत केले या िबया याची खातरजमा कर यासाठी संबिंधत िवतरकाने वगिनहाय लाभाथ  या ा तालुका कृषी 

अिधकारी यांचेकडे वेळेवर सादर करा यात. तालुका कृषी अिधकारी व िबयाणे पुरवठादार सं थाकंडून संयु त िबयाणे 

िवतरण अहवाल ा त झा यानंतर उपिवभागीय कृषी अिधकारी यानंी िबयाणे िवतरण माणप  िज हा अधी क कृषी 

अिधकारी काय लयास पाठवाव.े सदर िवतरण माणप ा या आधारे िज हा तराव न संबिधत पुरवठादार सं थांना 

अनुदान िवतरीत कर यात याव े.  

2.9. पुरवठादार सं थाकंडून िवतरकांकडे िबयाणे ा त झा यानंतर गुणव ा िनयं ण िनरी कानंी लॉट िनहाय नमुने घेऊन 

शासकीय बीज परी ण योगशाळेकडून तपासनू यावते. गुणव ा तपासणीत नमनुा अ मािणत घोिषत झा यास या 

लॉटची देयके अदा क  नयेत. तसेच, पुरवठा केले या िबयाणा या गुणव बेाबत काही त ारी िनम ण झा यास िज हा / 

तालुका तरीय त ार िनवारण सिमती ारे िविहत प तीनुसार य  े ास भेटी देवून िनरी णे न दवावीत. सिमतीने 

शा ो त प तीने सु प ट िन कष न दवावेत. अ मािणत नमु याबाबत तसेच, त ार िनवारणाचे अनुषंगाने पढुील कायवाही 

संचालक, िनिव ठा व गुणिनयं ण यांनी वळेोवेळी िनगिमत केले या िनदशांनुसार करावी. त ारीबाबत िबयाणे अिधिनयम 

१९६६, िबयाणे िनयम १९६८ या भाग ९ मधील िनयम २३-A नुसार कायवाही करावी.  

2.10. सदर घटकाचे भावी सिनयं णाची जबाबदारी उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांची राहील.  

2.11. िवतरीत िनधीतून िबयाणे घटकाची अदायगी िविहत कायप तीचा अवलंब क न थम ाधा याने करावी.   

2.12. िवतरीत िबया याची अनुदान अदायगी क  / रा य शासनाने या वष साठी उपल ध आ थक मय देत करावी. 

3. िबयाणे उ पादन काय म : 

3.1. अ) मािणत िबयाणे उ पादन (कडधा य िपके) : 

 कडधा य उ पादन वाढिव यासाठी तूर, मुग, उडीद व हरभरा या मुख कडधा य िपकां या नवीन वाणांचे 
मािणत िबयाणे पुरेशा माणात उपल ध होण े गरजेचे आहे. कडधा य िपकांचा िबयाणे बदलाचा दर वाढिव या या 

उ ेशाने रा यासाठी िशफारस केले या वाणांचे मािणत िबयाणे रा यातच उ पादन कर यास ाधा य देणे आव यक 
आहे. ही बाब ल ात घेऊन क  शासनाने सदर अिभयानातंगत तूर, मुग, उडीद व हरभरा या कडधा य िपकांसाठी 
"िबयाणे उ पादनास अथसहा य " हा घटक समािव ट केला आहे. सदर घटकातंगत िबजो पादकाने उ पािदत केले या 
१० वष या आतील वाणांचे मािणत िबया यापोटी ₹ 25०० ती वटल या माणात अनुदान अनु ये आहे. तथािप 
िज हािनहाय िदले या ल ांकापे ा जा त िबयाणे उ पादन झा यास अनुदानाचे उपल धतेनुसार अनुदानाची अदायगी 
सम माणात करावयाची आहे.    
ब) मािणत िबयाणे उ पादन - पौ टीक तृणधा ये ( वारी/ बाजरी/ नागली) :   

 सदर िपकां या िबयाणे बदला या दरात वृ ी करणे व नवीन सुधािरत वाणांचा सार करणे हा हेतू आहे. सदर 
घटकांतगत िबजो पादकाने मागील १० वष या आतील रा यासाठी अिधसूिचत झाले या वाणांचे रा यांतगत उ पािदत 
केले या मािणत िबया याच ेउ पादनापोटी ₹ ३००० ती वटल दराने अनुदान अनु ेय राहील. सदर घटकांतगत 
अनु ये लाभासाठी महारा  रा य िबयाणे महामंडळ (महाबीज), रा ीय बीज िनगम, कृषी िव ापीठे, कृषी िव ान क े, 
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(न दणीकृत शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC) व कृषी िव ान मंडळ या िबजो पादन करणा या सं था पा  
ठरतील. उपल ध िनधी मय देत सदर घटकाचा लाभ अनु ेय राहील. िबजो पादन काय म राबिवताना पौ टीक 
तृणधा य े िपका या मागील १० वष या आतील अिधसूिचत व रा यासाठी िशफारस केले या वाणांचे िबजो पादन 
घे यास ो साहन ाव,े जेणेक न पुढील वष  िविहत वयो मय देतील िबयाणे परेुशा माणात उपल ध होईल. तथािप 
िज हािनहाय िदले या ल ांकापे ा जा त िबयाणे उ पादन झा यास अनुदानाचे उपल धतेनुसार अनुदानाची अदायगी 
सम माणात करावयाची आहे.    

 िबयाणे उ पादनास इ छुक असले या उपरो त नमूद केले या सं थांनी थम ाधा याने िज हािनहाय बीजो पादनाचा 

आराखडा संबंिधत िज हा अधी क कृषी अिधकारी यां याकडे हंगामापूव  सादर करावा व यास िज हा तरीय िबयाणे 

सिमतीची मा यता यावी.  

 िबजो पादनासाठी िनवडले या वाणाचे अिधसुिचत वष ची व रा यासाठी िशफारस अस याची खा ी क न १० वष या 

आतील अिधसुिचत वाणा या िबजो पादन काय मास मा यता ावी. 

 िबजो पादन सं थांनी िबयाणे उ पादन काय माची  न दणी बीज माणीकरण यं णेकडे करावी. 

 बीज माणीकरण यं णे या स याने व मागदशनाखाली काय म राबवावा. 

 दजदार िबजो पादन कर यासाठी कृषी िव ापीठाने िशफारस केले या सधुािरत तं ानाचा अवलंब करावा. 

 िबजो पादन ल ाकं पुरवठा सं थेने कळिवले या अपेि त िबयाणे उ पादनावर िनध िरत केले आहेत. तथािप, असे 

िनदशनास येते की, काही संगी एखा ा िज ात ला ांकापे ा जा त उ पादन होते तर एखा ा िज ात कमी 

सा य होते. अशा संगी िव.कृ.स.सं. यांनी िवभागांतगत िज ा या ल ाकं बदलास याचें तराव न मा यता ावी. 

तसेच, उ पादन ल ांक जा त सा य झाला व िवतरण ल ांक कमी सा य झा यास दो ही घटकांचा हेतू एकच 

अस याने अंतगत बदलास िवभाग तरावर मा यता ावी, यासाठी आयु तालयास ताव पाठिव याची आव यकता 

नाही. केवळ िवभागा या ल ाकंापे ा जा त िनधीची गरज अस यासच आयु तालयास तािवत कराव.े  

3.2. िबयाणे उ पादन अनुदान अदायगीची कायप दती: 

 संबधंीत िबजो पादन सं था न दणीकृत अस याबाबतचे माणप  घेणे आव यक राहील. 

 बीज मािणकरण यं णेकडील मु तता अहवालाची त यावी व यानुसार य  मु त केलेले िविहत वयोमय देतील 

िबयाणे अनुदानासाठी पा  ठरेल. 

 सं थेने वत:चे े ावर िबजो पादन काय म घेतला अस यास बीज मािणकरण यं णेकडील न दणी या व मु तता 

अहवालाचे आधारे अनुदान संबंधीत सं थेस अनु ये राहील. 

 सं थेने िबजो पादन काय म शतेक-यां या शतेावर घेतला अस यास या शेतक-याचे शेतावर काय म घेतला असेल 

या शेतक-याचंे नांव, गाव, स ह नंबर, रा ीयकृत बकँ खाते मांक व आधार मांक या तपिशलासह यादी जोडावी. 

क  शासना या िनदशानुसार उ पािदत िबया यास अनु ये अनुदान र कम िबजो पादक सं थेस अदा के यानंतर 

सं थेने न दणी शु क, िबयाणे ि या इ यादी बाब साठी सवसाधारण 25 ट के पयत र कम वत:कडे ठेवावी व 

उवरीत र कम िबजो पादक शेतक-याचे आधार सल न रा ीयकृत बकँ खा यावर जमा करावी. उपिवभागीय कृषी 

अिधकारी यांनी िबजो पादक शेतक याचे बकँ खा यावर र कम जमा झा याची खा ी क न तसा अहवाल िज हा 

अिध क कृिष अिधकारी याचंेकडे सादर करावा.  

 उ पािदत िबया यास अनुदान अदायगी क  / रा य शासनाने या वष साठी उपल ध क न िदले या आ थक अनुदान 

मय देचे अधीन राहून केली जाईल 

 खरीप हंगामातील िबजो पादन काय माची अनुदान अदायगी संबंिधत आ थक वष तच करावी आिण र बी हंगामातील 

बीजो पादनाचा मु तता अहवाल पढुील आ थक वष त ा त होत अस याने याबाबतचा िबजो पादन अहवाल िज हा 

अिध क कृिष अिधकारी यांचेकडे सादर करावा आिण िज हा िबयाणे सिमती व िज हा तरीय अ  सुर ा अिभयान 

कायकारी सिमती या मा यतेने पढुील आ थक वष या कृती आराख ाम ये याचा आठवणीने समावेश करावा.   

 सदर घटकाचे भावी सिनयं णाची जबाबदारी  उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांची राहील.  
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4. एका मक अ य यव थापन :  

 जमीन आरो य पि का व कृषी िव ापीठा या िशफारशीनुसार उ पादन खच त बचत क न गरजेनु प अ य ेपुरवठा 

कर या या टीने एका मक अ य यव थापन कराव.े एका मक अ य यव थापनाम ये सु ममुल य,े िज सम/ 

गंधक व जैिवकखते या बाब चा समावशे होतो. सदर घटकाची अमंलबजावणी िकमती या ५० ट के कवा ₹ 500/- ित 

हे टर यापकैी ज ेकमी असेल ते या माणे अनुदानावर करावयाची आहे. सदर अंमलबजावणी समूह/गट व पात करावी 

जेणेक न सदर घटकाची पिरणामकारकता इतर शेतक यांना समजावनू देणे सोयीच े होईल. सदर घटकातंगत ा त 

ल ांक खरीप, र बी आिण उ हाळी हंगामासाठी असनू िज ातील राअसुअ िपकांखालील े  िवचारात घेऊन या घटकाचे 

हंगामिनहाय व िपकिनहाय िनयोजन कराव.े पौ टीक तृणधा य-े यु ी िसरीयल ( वारी/ बाजरी/ नागली) /कडधा य 

िपकांसाठी सदर घटक राबिवताना मु य िपकांबरोबरच आंतरिपकां या (उदा. सोयाबीन,वाल, मसूर, राजमा, चवळी, तूर इ.) 

उ पादन वाढीसाठी देखील िनयोजन कराव.े   

4.1.   सू ममूल यांचा वापर :  

 िज ा या सुपीकता िनदशाकंानुसार या तालु यात सू ममुल याचंी कमतरता आहे अशा तालु यातील शेतकरी गटांची 

िनवड क न  यांना सू ममूल याचे मह व पटवून ाव.े 

 सू ममुल या या वापरासाठी कमती या 50 ट के कवा ₹ 500/- ित हे टर यापकैी जे कमी असेल ते अनुदान अनु ये 

राहील. यासाठी लाभाथ  शतेकरी गटाने िशफारशी माणे सू ममूल ये यां या पसतंीने खु या बाजारातून खरेदी करावीत 

व यानंतर गटातील शतेक यां या आधार संल न रा ीयकृत बँक खा यात अनुदान थेट जमा कर यात याव.े  

 लाभाथ  गटाने िपकिनहाय वापरले या सु ममुल यां या न दी व संबंिधत िपकांच े आलेले उ पादन याबाबतचा तपशील 

कृषी सहा यकांनी न दवहीत ठेवावा. तसेच, तुलना मक लॉट याही उ पादन न दी ठेवा यात आिण इतर शेतक यांना 

सू ममुल यांचे मह व पटवून ाव.े 

4.2. फॉ पोिज समचा / गंधक (८0 WG) वापर 

 कडधा य िपकाकंिरता फॉ पोिज सम/गंधकाचा वापर जमीन आरो य पि केतील िशफारशीनुसार करावा. 

 फॉ पोिज सम/गंधका या वापरासाठी कमती या 50 ट के कवा ₹ ७50/- ित हे टर यापैकी जे कमी असेल ते 

अनुदान अनु ये राहील. यासाठी लाभाथ  शेतकरी गटाने खु या बाजारातून यां या पसतंीने खरेदी करावीत व 

यानतंर गटातील शतेक यां या आधार संल न रा ीयकृत बकँ खा यात अनुदान थेट जमा कर यात याव.े   

 लाभाथ  गटाने िपकिनहाय वापरले या फॉ पोिज सम/गंधका या न दी व संबंिधत िपकांचे आलेल ेउ पादन याबाबतचा 

तपशील कृषी सहा यकानंी न द वहीत ठेवावा. तसेच तुलना मक लॉट याही उ पादन न दी ठेवा यात आिण इतर 

शेतक यानंा फॉ पोिज सम/गंधकाच ेमह व पटवनू ाव.े 

4.3. िजवाण ुखते 

 सदर बाब फ त कडधा य/ पौ टीक तृणधा ये ( वारी/ बाजरी/ नागली) काय मासाठी लागू आहे.  कृषी िवभागा या 

जैिवक योगशाळामाफत पीक गटास आव यक व प जैिवक खते/जिैवक खते संघ (liquid consortia) तयार 

कर यात येत असून सदर खतांची बीज ि या के यास उ पादन खच त बचत क न िपकां या उ पादकतेत वाढ होते. 

खत िनयं ण आदेश, १९८५ म ये व प जीवाण ूसंघ (liquid consortia) याम य ेन  थरीकरण करणारे, फुरद 

िवरघळिवणारे व ज त िवरघळिवणारे जीवाण ूउपल ध क न देणारे यापकैी कमीत कमी दोन कवा अिधक जीवाणूंचा 

समावशे असतो असे जैिवक खत हणजचे व प जीवाण ूसंघ (liquid consortia). एकच जीवाण ूअसणारे जैिवक खत 

व दोन कवा अिधक जीवाण ूअसणारे जीवाण ूसंघ यांची तुलना केली असता व प जीवाण ूसंघ (liquid consortia) हा 

तुलनेने व त, वापर यास सोपा, वाहतूक खच कमी, बीज ि येसाठी िवशेष कौश याची आव यकता नसलेला व 

एका मक अ य पुरिव याचा उ ेश सा य करणार आहे. यापूव  ामु याने घन प जैिवक खताचंा वापर केला जात 

होता. परंतु यापे ा व प जीवाण ूखते अिधक फायदेशीर आहेत. एकच जीवाण ूअसलेले व प/घन प जैिवक खते 

वापर यापे ा तीनही मु य अ य उपल ध क न देणारे जैिवक खत वापरणे फायदेशीर ठरते. उपरो त तीन 

जीवाणूंचा समावशे असणारे जैिवक खत हे िपकानुसार उपल ध क न िदले जाऊ शकते. याबाबत शेतक यांना मािहती 
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दे यात यावी. संबंिधत गटामाफत व प जीवाण ूसंघ (liquid consortia) थम पूण कमत देवनू खरेदी करावीत व 

त नंतर गटातील शेतक यां या आधार संल न रा ीयकृत बँक खा यात अनुदान थेट जमा कर यात याव.े शेतकरी 

गटाने जीवाण ू खतांची खरेदी थम ाधा याने  शासकीय योगशाळा, कृषी िव ापीठे, कृषी िव ान क े या 

ाधा य मान ेयां याकडून करावी. 

 शेतक यानंा खु या बाजारातून िजवाण ु खते खरेदी करावयाची अस यास कडधा य व पौ टीक तृणधा य े िपकांसाठी 

कमती या 50 ट के कवा ₹ ३00/- ित हे टर यापकैी जे कमी असेल ते अनुदान अनु ये राहील. यासाठी लाभाथ  

शेतकरी गटाने खु या बाजारातून यां या पसंतीने खरेदी करावी व यानंतर याबाबत खा ी क न गटातील 

शेतक यां या आधार संल न रा ीयकृत बकँ खा यात अनुदान थेट जमा कर यात यावे.   

 लाभाथ  गटाने िपकिनहाय वापरले या िजवाण ूखतां या न दी व संबिंधत िपकांच ेआलेले उ पादन याबाबतचा तपशील 

कृषी सहा यकांनी न दवहीत ठेवावा. तसेच तुलना मक लॉट याही उ पादन न दी ठेवा यात आिण इतर शेतक यानंा 

िजवाण ूखतांचे मह व पटवून ाव.े  
 

5. एका मक कीड/रोग यव थापन 

5.1. पीक संर णासाठी कीडनाशके पुरवठा - 

यासाठी ५० ट के मय देत ती हे टर . ५००/- पयत अनुदान देय असनू याबाबतची कायवाही ॉपसॅपच े

मागदशक सूचनांनुसार करावी. 

5.2. तणनाशके 

 ऐन हंगामात मजूर उपल धते या सम यमुेळे व वाढ या मजुरी दरांमुळे तणिनयं णावरील खच वाढत असून 

अ धा य िपकां या उ पादन खच त वाढ होत आहे. तणिनयं णासाठी रासायिनक तणनाशकांचा वापर अिनवाय 

अस यास सदर घटकाची अंमलबजावणी शा ो त प तीन ेव भावीपणे करावी.  

 तणनाशकां या कमती या 50 ट के कवा ₹ 500/- ित हे टर यापकैी जे कमी असेल या माणे अनुदान अनु ये 

राहील. यासाठी लाभाथ  शेतकरी गटाने खु या बाजारातून यां या पसतंीने लेबल लमे असले या तणनाशकांची 

खरेदी करावी व यानंतर खा ी क न गटातील शेतक यां या आधार संल न रा ीयकृत  बँक खा यात अनुदान थेट 

जमा कर यात याव.े   

 तणनाशके ही िपकांसाठी अितसंवदेनशील अस याने लेबल लेमवर नमूद केले या वापराबाबत या सूचनां माणे व 

त ां या स यानेच तणनाशकांचा वापर कर याची सवतोपरी द ता घे यात यावी.  

 लाभाथ  गटाने िपकिनहाय तणां या िनयं णासाठी वापरले या तणनाशकां या न दी व मजूर खच म ये झाललेी बचत 

आिण संबिंधत िपकांचे आलेले उ पादन याबाबतचा तपशील कृषी सहा यकांनी न दवहीत ठेवावा. तसेच तुलना मक 

लॉट याही उ पादन न दी ठेवा यात आिण इतर शेतक यांना तण यव थापनाचे मह व पटवून ाव.े 

 कोण याही पिर थतीत मंजूर आ थक/भौितक काय मापे ा जा त मागणी तसचे, िशफारस न केले या तणनाशकांचा 

वापर होणार नाही याची द ता यावी.   

6. संसाधना या संवधनासाठी तं ान /औजारे (सधुािरत कृषी औजारे) : 

 रा ीय अ  सुर ा अिभयानांतगत समािव ट िपकां या उ पादन खच त बचत क न उ पादन वाढ कर यासाठी 

उपयु त असले या यं े/कृषी औजारांचे वापरास ो साहन दे यासाठी शेतक यानंा वृ  करणे आव यक आहे. यासाठी 

आधुिनक कृषी औजारे व यं ांबाबतची मािहती तसेच यं  चालिव याबाबतचे कौश य इ छुक शेतक यानंा ा त हो यासाठी 

कृषी िव ान क ाचे सहकाय ने िश ण व ा यि काचे आयोजन कराव.े  

रा ीय अ  सुर ा अिभयान 2019-20 अंतगत पीकिनहाय िज हािनहाय मंजूर औजारांचा ल ांक पिरिश ट २ म ये 

सहप ीत केला आहे. 
 

6.1. औजारे घटकासाठी अनुदानाची र कम थेट लाभाथ या खा यावर जमा  कर याबाबत कायप ती (DBT)  
 उपरो त संदभ ३ वरील शासन िनणयानुसार कृषी िवभागा ारे राबिव यात येणा या िविवध क  व रा य योजनातंगत 

अनुदानावर वाटप करावया या कृषी औजारां या सदंभ त थेट लाभ ह तांतरण योजना, महारा  लोकसेवा ह क अिधिनयम 
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२०१५ या कलम ३ अ वये लोकसेवा हणनू अिधसूिचत कर यात आलेली आहे. याअनुषंगाने कृषी औजारासदंभ त कायवाही 

करणे बधंनकारक आहे. याबाबत उपरो त संदभ  3 ते 7 वरील शासन िनणयांचे पालन कराव.े रा ीय अ  सुर ा 

अिभयानातंगत औजारे घटका या अंमलबजावणीसाठी कायप ती पुढील माणे राहील. कृषी औजारे घटकांतगत मंजूर 

औजारांम ये थािनक मागणीचे अनुषंगाने अतंगत बदल मंजूर आ थक तरतुदीचे मय देत िवभागीय कृिष सहसंचालक यांचे 

मा यतेने करता येतील. DBT कायप तीनुसार अनुदानाची अदायगी केले या सव लाभाथ ची मािहती 

http://www.nfsm.gov.in/mis या लकवर ता काळ भ न वेळोवळेी अ यावत कर यात यावी. रा ीय अ  सुर ा 

अिभयानाम ये दशिवलेली औजारे संचालक (िनवगुिन) यांनी वेळोवळेी घालून िदले या कायप तीनुसार शेतक यांना अनुदानावर 

दे यात यावीत. 

 सदर घटका या अंमलबजावणीसाठी आव यक प  ेव मािसक गती अहवाल प  ३ म ये सहप ीत केले आहे. 

 पा या या काय म वापरासाठी सचन साधनांतगत पंपसंच व पाईप या घटकांसाठी लाभाथ  िनवडताना या शेतक यानंी 

यापवु  िविवध क /रा य पुर कृत योजनेत शेतत याचा /िवहार चा लाभ घेतलेला आहे अशा शेतक यांची तसेच 

महािवतरण या ित ा यादीतील शेतक यांची ाधा यान ेिनवड करावी. 

६.२ पीक प तीवर आधािरत शेतकरी िश ण 

 पीक प तीवर आधािरत शेतकरी िश ण शेतकरी शेती शाळा धत वर राबवायची आहेत. यासाठी िव तार िश ण -७ 

या काय सनाकडून िदले या सुचनाचें पालन कराव.े  रा ीय अ  सुर ा अिभयान- भात, गहू व कडधा य/पौ टक अ धा य 

अंतगत िज हािनहाय पीक प तीवर आधािरत शेतकरी िश णाचे ल ांक पिरिश ट -२ म ये दे यात आलेले आहेत. 

 िज हािनहाय िदले या ल ांकानुसार या शेतक यांची पीक प दतीवर आधारीत िपक ा य ीकांकिरता िनवड झालेली 

आहे याच शतेक यांना /शेतकरी गटांना ाधा याने िश ीत कराव.े  

 एका शतेकरी शतेीशाळेसाठी (FFS)  एकूण र कम ₹ 14000/- अनुदान अनु ये राहील.  

आयोिजत केले या िश ण स ांबाबत िज ाचा सिव तर अहवाल कृषी आयु तालयास पाठवावा. अहवालाम ये 

िश णाचे वेळाप क, िनवडलेले िवषय, िश ण सािह य (घडीपि का, मािहतीप क, पु तका इ.), त  मागदशकाचंी नाव,े 

संपक मांक व ई-मेल प े, सहभागी िश णाथ ची सं या, फोटो आिण बात या यांचा समावशे असावा. 

६.३ ) रा.अ.स.ुअ. पौ टक तृणधा य अंतगत ाथिमक ि या यिुनट उभारणी :  शेतक-यांचे िन वळ उ प  वाढीसाठी 
पौ टक तृणधा य उ पादनास चांगली बाजारपेठ उपल ध होणे गरजेच े आहे. यासाठी मू यवृ ी किरता सदर उ पादनांवर 
आधािरत ाथिमक ि या युिनटला ो साहन देणे गरजेचे आहे. या टीने यावष  खालील ाथिमक ि या उपकरणांचा 
अनुदानावर समावशे केला आहे. यासाठी कृिष अिभयांि कीकरण उपअिभयाना या मापदंडा माणे कायवाही करावी. 

 
 बाब अनुदान दर (कृिष अिभयांि कीकरण उपअिभयान माणे) अनुदान पा तेच ेिनकष 

लीनर कम ेडर 
कमती या ५० % कवा उ चतम  ₹ १ लाख/नग 

कमती या ४० % कवा उ चतम  ₹०.८० लाख/नग 
अ.ज /अ.जा./मिहला/अ प व अ य प भधूारक ५०%,   
इतर शेतकरी ४० % 

डीह कर 
कमती या ६० % कवा उ चतम  ₹ ०.७५ लाख/नग 
कमती या ५० % कवा उ चतम  ₹०.६० लाख/नग 

अ.ज./अ.जा./मिहला/अ प व अ य प भधूारक ६०%, 
इतर शेतकरी ५० ट के 

 

सदर ि या यिुनट ारे शेतक-यानंा मू यवृ ीचा लाभ हावा या टीने या घटकासाठी ाधा याने जे शतेकरी 

उ पादक गट/संघ/ कंप या पौ टक तृणधा य े ात काम करतात व यांचकेडे ि या युिनट उभारणीची मता व मनु यबळ 

आहे यानंा ाधा य ाव.े आ मा योजनेतून िनम ण झाले या शेतकरी गट / सं था / शेतकरी उ पादक गट/संघ/ कंप या या या 

े ात काम कर यास इ छुक आहेत यांचाही ाधा याने िवचार करावा. कृिष अिभयांि कीकरण उपअिभयाना या कायप ती 

माणेच या घटकासाठी लाभ डी.बी.टी. प दतीने दे यात यावा. श यतो साठवणकू सुिवधा व संल न ि या सुिवधा िनम ण 

झा यास याचा आसपास या शेतक-यानंा लाभ िमळू शकेल व यांचे िन वळ उ प ात भर पडू शकेल या टीने िनयोजन व 

कायवाही करावी. 

६.४) चार व िस ीसाठी मेळाव े/ कायशाळा : तृणधा य िपकांचे आहारातील मह व लोकानंा पटवून देवून याची मागणी 

िनम ण करणे व या मा यमातून या िपकांखालील े ात वृ ी कर यास शतेक-यांना ो सािहत करणे हा हेतू आहे. यासाठी कृषी 

िवभागा सोबतच आरो य िवभाग, शालये िश ण िवभाग, आिदवासी िवभाग, कृषी िव ापीठे, अशासकीय सं था इ. चे सम वयातून 
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िज हा तरावर यापक माणात चार व िस ीची मोहीम राबवावी. वृ प े, मािसके, इले ोिनक सार मा यमे या ारे 

जनतेत तृणधा य आहाराचे मह व पटवनू ाव.े यासाठी दडी, मेळावे, लघुना , दशने यांचा भावी वापर करावा. िविवध 

शेतकरी गट, मिहला गट, कृषी िव ान क े, लघु उ ोजक इ. यांचेमाफत सदर िपकांची िविवध उ पादने द शत व िव ी क न 

जनजागृती िनम ण करावी. उ पादनांची मागणी वाढ यास पय याने शेतकरी सदर िपकांचे उ पादन वाढीस वृ  होतील.  

अ ) रोड शो : मागील वष माणेच िविवध िवभागां या सम वयाने िज ात रोड शो चे आयोजन कर यात याव.े यासाठी उ चतम 

िनधी मय दा ₹ १ लाख/िज हा आहे. 

ब) िज हा तरीय कायशाळा : सदर िपकांचे मह व पटवून दे यासाठी कृषी िव ापीठे, आहारत , गतीशील शतेकरी, उ पादक, 

थािनक लोक ितिनधी इ. चे समावशेाने िज ात एक िदवसीय कायशाळा आयोिजत करावी. सदर कायशाळा भावीपणे 

राबवावी जेणेक न या ारे यापक जनजागृती होईल व पय याने याचा लाभ शेतक-यानंा व जनतेस होईल. सदर बाबीसाठी 

उ चतम िनधी मय दा ₹ २.५० लाख/िज हा आहे. 
 

7. क प यव थापन चमू व सकंीण खच 

7.1.  क प यव थापन चमू (Project Management Team) :   
 क  शासना या मागदशक सूचनानुंसार रा ीय अ  सुर ा अिभयान काय मासाठी (भरडधा य व पौ टक अ धा य 

काय म वगळता) १ तं  स ागार व २ तं  सहा यक यांचा एक क प यव थापन चम ू िनध िरत केलेला असून आयु तालय 

तरावर २ चमूस व पालघर, र नािगरी व सधुदुग वगळता उविरत ३१ िज ांसाठी येकी एक चमूस मा यता आहे. ठाणे 

िज ासाठी मंजूर २ तं  सहा यकांपकैी एक तं  सहा यकाची सेवा िजअकृअ पालघर काय लयासाठी वापर यात यावी. 

 िज हा तरावरील चमुसाठी यके िज ास ₹१२.५० लाख िनधीची तरतूद आहे. िज हा तरीय क प यव थापन 

चमूसाठी आव यक अहता व मानधनाचा तपशील खालील माणे राहील. 

रा ीय अ  सुर ा अिभयान अंतगत कं ाटी त वावर भरावया या पदांसाठी अहता, अनुभव व मानधन 

अ. . पदाचे नांव 
पदांची 
सं या 

शै िणक अहता व अनुभव मानधन 

 
१ 

िज हा तर 
स ागार (District 

Consultant) 
०१ 

कृिष िव ावे ा, कृषी िव तार, मदृशा , पीक संर ण, वन पती पैदासशा , 
िपक सुधारणा या िवषयातील पद यु र पदवी व कमीत कमी १० वष चा े ीय 
कामाचा अनुभव, गटाचे नेतृ व कर याची व ेरणा दे याची मता आव यक. 
खा यातंगत कामाचा अनुभव अस यास शै िणक अहतस रा य अ  सुर ा 
अिभयान कायकारी सिमती या (SFSMEC) मा यतेने िशिथलता. 

एकि त मानधन ₹ ४५०००/- 
+ परूक भ ा ₹ २०००/- + 
दैिनक भ ा ₹ २०० माणे 
(फ त १० िदवसासाठी) 

तं  सहा यक 
िज हा तर 
(Technical 
Assistant) 

०२ 

कृषी िवषयातील पदवी व े ीय तरावरील िपक यव थापन े ातील 
ािव य तसेच संगणकीय ान आव यक, कृषी िवषयातील पदवीधर उपल ध 

न झा यास जिैवक शा ातील पदवीधारकांचा िवचार करावा. संशोधन व 
िव तार िवषयातील अनुभव असणा यास ाधा य. 

एकि त मानधन ₹ ३००००/- 
+ परूक भ ा ₹ १५००/- + 
दैिनक भ ा ₹ १५० माणे 
(फ त १० िदवसासाठी) 

     

सदर चमतूील स गार व तं  सहा यकां या सेवा कं ाटी प तीने घे यात या यात. GST Council approved rate 

schedule for services मधील अनु. . ४ (vi) नुसार कृिष िव तार सेवाकंिरता GST लागू नाही. यामुळे रा ीय अ  सुर ा 

अिभयानांतगत क प यव थापन चमू या िनयु तीसाठी सेवा पुरवठादार सं थेबरोबर करार करताना उपरो त िनयमांचा उ ेख 

करारम ये प टपणे कर यात यावा. िज हा तरीय चमूम ये २ तं  सहा यकां या सेवा यावया या असून यां या जबाबदा या 

खालील माणे राहतील. 

 तं  सहा यक १ 

1. मािसक गती अहवाल सादर करणे. 

2. MIS Online भरणे. 

3. लाभधारकाचंी माहीती Online भरणे. 

4. घटकिनहाय लाभाथ  या ांच ेExcel sheet म ये संकलन क न सादर करणे.  

5. िज हा तराव न तालुकािनहाय व क पिनहाय काय माचे सिनयं ण करणे. 
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 तं  सहा यक २ 

1. ा यि कातील तसेच इतर घटकातील लॉटची  उ पादनाची आकडेवारी संकलन करणे. 

2. िबयाणे िवतरण व िबजो पादन घटकाचे उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांनी सदर केलेय अहवालांच े संकलन व  

िव ेषण करणे. 

3. कृषी औजारे घटकाचा DBT कायवाहीचा गती अहवाल सादर करणे.  

4. अिभयाना या  यशोगाथा सादर करणे. 

5. शेतकरी िश णाचे सिनयं ण करणे. 

6. े ीय तरावरील संवगिनहाय तपासणीचा अहवाल तयार करणे. 

 िज हा तरीय चमूम ये एका स ागाराची सेवा यावयाची असून यां या जबाबदा या खालील माणे राहतील. 

1. िज हा तरीय अ  सुर ा अिभयान कायकारी सिमती आिण िज हा िबयाणे सिमती या कामकाजासाठी सम वयक 

हणनू काम करणे. 

2. क  व रा य तरावरील अिभयानाशी संबिंधत अिधका यांचे दौ याचे सम वयन करणे.  

3. िज ातील कृषी िव ान क  व कृषी संशोधन क ाशी सम वय ठेवणे. 

4. िज ातील कृषी िवषयक सां यकी मािहती सकंलन व जतन करणे. 

5. तं ान ा यि कांच ेिनयोजन व सिंनयं ण क न उ पादन/ उ पादकतेिवषयी मािहतीचे िव ेषण करणे.  

6.  शेतकरी िश णासाठी व चार िस ीसाठी सािह य िवकिसत करणे. 

7. िनिव ठा पुरव ाचे यव थापन करणे. 

8. अिभयाना या फलिन प ीबाबत िव ेषणा मक अहवाल आिण यशोगाथा तयार करणे.   

7.2.  संकीण खच  
सकंीण खच साठी रा ीय अ  सुर ा अिभयान कडधा याम ये येक िज ासाठी र कम ₹ २.०० लाख िनधी 

उपल ध आहे. याअंतगत काय माची अंमलबजावणी व सिनयं ण कर यासाठी भाडो ी वाहन घेणे यासाठी ₹ १.२० लाख, 

काय लयीन संगणक/ टेशनरीसाठी ₹ ०.५० लाख व इतर संकीण बाबीसाठी ₹ ०.३० लाख तरतूद उपल ध राहील. 

 आयु तालय तरावरील क प चमूचे मानधन व संकीण खच साठी िज हा अधी क कृषी अिधकारी पुणे यांचे तरावर 

₹ ३८.५० लाख तरतूद उपल ध क न दे यात येईल. 
8. थािनक पढुाकारा या बाबी  

  थािनक तरावर आव यक वाटणा या या बाब चा समावशे अिभयाना या िनयिमत काय माम ये नाही परंतु अशा 

बाब मुळे िपकाचे उ पादन वाढ यास, मू यवृ ी तसेच उ पादनाची िव ी तथा साठवणूक यव था बळकट कर यास मदत 

होते अशा बाबी या घटकातंगत समािव ट आहेत. क  शासनाने सन २०१९-२० साठी थािनक पुढाकारा या बाबी अंतगत 

मंजूर केलेल ेघटक पुढील माणे आहेत.   

राअसुअ भात -  

१. शेतकरी  उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC)  साठी गोदाम बांधकाम (२५० मे.टन मतेच)े,  २ . शेतकरी गटासाठी 

िमनी राईस िमल, ३. मू यवधनासाठी थािनक वाणांच े ा यि के व ि या, ४. भात शेतीम ये म यपालन.   

 राअसुअ गहू -   

१. शेतकरी  उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC)  साठी गोदाम बांधकाम (२५० मे.टन मतेच)े. 

 राअसुअ कडधा य -  

१. शेतकरी गटासाठी िमनी डाळ िमल; २ .शेतकरी  उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC)  साठी गोदाम बांधकाम (२५० 

मे.टन मतेच)े; ३. शेतकरी  उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC) साठी बीज ि या क प. 

सदर बाब या अंमलबजावणीसाठी िविवध सारमा यमां ारे यापक िस ी ावी. िदले या ल ांकापे ा अिधक 

शेतकरी गटांचे / शेतकरी  उ पादक संघ/कंपनीचे  अज ा त झा यास िज हा तरीय अ  सुर ा अिभयान कायकारी 

सिमती या मा यतेने सोडत (लॉटरी) प तीने लाभाथ  िनवड करावी. 
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8.1. िमनी दाल िमल :  
कडधा याचे डाळीम ये पांतर कर यासाठी स या मो ा दाल िमल उ ोगाची उभारणी करावी लागते व 

यासाठी मोठी गंुतवणूक आव यक असते. डॉ. पजंाबराव देशमुख कृषी िव ापीठ, अकोला येथे कमी भांडवल 

उभारणीतही सव कार या डाळी तयार कर यासाठी िमनी दाल िमल सयं ाची िन मती कर यात आली आहे. हे सयं  

ामीण तरावर घरगुती उ ोग हणनू वयंरोजगारास उ कृ ट आहे. सदर सयं ाची उपयु तता ल ात घेऊन 

अिभयानाम ये कडधा य िपकाकरीता या बाबीचा समावशे कर यात आला आहे. िमनी दाल िमलचा लाभ  शेतकरी/ 

मिहला गट, यानंा घेता येईल. सदर बाबीसाठी कृषी यांि कीकरण उपअिभयाना या मागदशक सूचनांनुसार य  

खच या ६० ट के कवा ₹ १.२५ लाख यापकैी जे कमी असेल ते अनुदान अनु ये राहील. या बाबी या 

अंमलबजावणीसाठी सुधािरत कृषी औजारे घटकांतगत (पिर छेद . ६.२) नमूद केले या कायप तीचा अवलंब करावा. 

िमनी दाल िमल या िठकाणी दशनी भागावर खालील माणे बोड लावावा.   

 
 

8.2. िमनी राईस िमल :  
 दुगम भागाम ये भात भरडाई क ांची (राईस िमल) पुरेशी उपल धता नस याने शतेक यानंा भात भरडाईसाठी 

अडचणी िनम ण होतात. पिरणामी भाता या मू यवृ ीम य े मय दा येवनू अपेि त उ प  िमळत नाही. सदर 

सम येवर मात कर यासाठी ामीण भागात िवजेवर तसेच िवजेिशवाय चालणा या लहान भात भरडाई क ांची (िमनी 

राईस िमल) थापना करणे आव यक आहे. यासाठी अिभयानातंगत भात िपकाकरीता िमनी राईस िमल या बाबीचा 

समावशे कर यात आला आहे. सदर बाबीचा लाभ  शेतकरी/ मिहला गट, यानंा घेता येईल. सदर बाबीसाठी कृषी 

यािं कीकरण उपअिभयाना या मागदशक सूचनानुंसार य  खच या ६० ट के कवा ₹ २.०० लाख यापकैी जे 

कमी असेल ते अनुदान अनु ये राहील. सदर बाबी या अंमलबजावणीसाठी सधुािरत कृषी घटकांतगत (पिर छेद . 

६.२) नमूद केले या कायप तीचा अवलंब करावा.  िमनी राईस िमल या िठकाणी दशनी भागावर खालील माणे 

बोड लावावा.   

 
8.3. शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी (FPO/FPC) साठी बीज ि या क प :  

उ पािदत िबया यावर ि या क न दजदार िबयाणे उपल ध हो या या टीने मािणत िबयाणे उ पादन 

करणा या शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी FPO/FPC यांना बीज ि या क प उभारणी कर यासाठी (यं सामु ी व 

बांधकामासाठी) य  खच या ५० ट के कवा ₹ १०.००  लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनु ये राहील. 

सदर बाब बकँ कज शी िनगडीत असनू लाभा य ने शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी(FPO/FPC) ने बँकेकडे क प 

सादर करावा. बँकेने कज मंजूर के यानंतर संबंिधत शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी(FPO/FPC) सदर बाबी या 

लाभास पा  राहील.  

तालुका कृषी अिधकारी यानंी अशा शेतकरी उ पादक संघ/कंपनी(FPO/FPC) च े अज पूवसंमतीकिरता 

िज हा अधी क कृषी अिधकारी यां याकडे सादर करावते. िज हा अधी क कृषी अिधकारी  यानंी संमती 

िद यानंतर संबंिधत लाभा य स काय रंभ आदेश ावते.  

महारा  शासन  

रा ीय अ  सुर ा  अिभयान वष सन 2019-20 
 

शतेकरी गटाच ेनाव:- .............................                          ि या मता ............ 

एकुण खच :  . .............../-   अनुदानाची र कम : . ................/- 

महारा  शासन  

रा ीय अ  सुर ा  अिभयान वष सन 2019-20 
 

शतेकरी गटाच े नाव:- .............................                     ि या मता ............ 
एकुण खच :  . .............../-   अनुदानाची र कम : . ................/- 
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बकँ ितिनधी व मंडळ कृषी अिधकारी यां या संयु त मोका तपासणी अहवाला या आधारे लाभा य स अनु ेय 

होणारे अनुदान या या रा ीयकृत बकँ खा यावर वग कराव.े िदले या ल ांकानुसार अंमलबजावणी करावी. बीज 

ि या क पाचे दशनी भागावर खालील माणे बोड लाव यात यावा तसेच क पाचे कामापूव  व कामानंतर 

Geotagging करणे बधंनकारक राहील.  

 
 

8.4. गोदाम बाधंकाम :   
 अ धा य उ पादना या सुरि त साठवणुकीसाठी व मु य वृ ीसाठी गोदाम सुिवधा आव यक आहे. या 

िठकाणी गोदामाची यव था नाही अशा पिरसरात भात, गहू आिण कडधा य िपके घेतली जातात अशा िठकाणी गोदाम 

काय म दे यात यावा. या अनुषंगाने अिभयानांतगत २५० मे.टन मतेच ेगोदाम बांधकाम कर यासाठी य  खच या 

५० ट के कवा ₹ १२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल या माणे अनुदान अनु ये राहील. सदर बाब बँक कज शी 

िनगडीत असून इ छुक अजदाराने (शेतकरी उ पादक सघं/कंपनी (FPO/FPC) ) क  शासना या ामीण भंडारण 

योजना/ नाबाड या मागदशक सूचनानुंसार बकेँकडे क प सादर करावा. बकेँने कज मंजूर के यानंतर संबंिधत 

अजदार कंपनी सदर बाबी या लाभास पा  राहील. तालुका कृषी अिधकारी यांनी अशा अजदारांच े अज 

पूवसंमतीकिरता िज हा अधी क कृषी अिधकारी यां याकडे सादर करावते. िज हा अधी क कृषी अिधकारी यांनी 

पूवसंमती िद यानंतर संबिंधत लाभा य स बांधकाम सु  कर याबाबत काय रंभ आदेश ावते. बाधंकाम पूण 

झा यानंतर बकँ ितिनधी व मंडळ कृषी अिधकारी यां या संयु त मोका तपासणी अहवाला या आधारे लाभा य स 

अनु ये होणारे अनुदान या या रा ीयकृत बकँ कज खा यावर वग कराव.े िदले या ल ांकानुसार आ थक वष त 

गोदाम बाधंकाम पूण हो याचे टीने वळेाप कानुसार अंमलबजावणी करावी.  

 गोदाम बाधंकामाबाबत करावयाची कायवाही : 

अ) लाभाथ  िनवडीसाठी वतमानप ात यापक िस ी देवून अज मागवावते.   

ब) तालकुा कृषी अिधकारी यांनी इ छूक लाभा य च े अज म.रा.वखार महामंडळा या ािधकृत अिधकारी अथवा सा. बां. 

िवभागा या मा यता ा त िडझाइ स, पेिसिफकेश स व खच या अंदाजप कासह िज.अ.कृ.अ. यांना सादर करावते. 

क) लाभाथ  िनवड एि ल - म मिह यात करावी. ल ांका या तलुनेत जा त अज आ यास सोडत प तीने िनवड करावी. 

ड) वखार महामंडळा या तािं क िनकषा माणे लाभा य ने जागेची िनवड करावी व िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांनी 

गोदाम बांधकामापुव  जागेस भेट देऊन खा ी करावी व फोटो ा स यावते. 
इ)  शासना या सव योजनामधून या बाबीसाठी एकाच योजनेचा एकदाच लाभ घेता येईल. लाभाची ि ती होणार नाही याची 

िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांनी खा ी करावी. एका बाबीवर दोन योजनेतून अनुदान घेता येणार नाही तसे  

आढळ यास सदर बाब गंभीर समजून देणारा व घेणारा यांचेवर कडक कायवाही कर यात येईल.  
ई) वखार महामंडळा या तांि क िनकषा माणे िडझाईन, पेिसिफकेशन, खच च ेअंदाज प का माणे बांधकाम आ थक वष त 

पूण करणे बधंनकारक राहील. अपूण बांधकामास पुढील आ थक वष त अनुदान अनु ेय राहणार नाही. 

प)  अपूण बांधकाम, मंजूर  िडझाईन, पेिसिफकेशन म ये बदल क न बांधकाम के यास अनुदान अनु ेय राहणार नाही. 

फ ) गोदामाचा वापर शेतक-यांनी उ पादीत केलेला कृिषमाल साठवणकुीसाठी शेतक-यांना यो य व माफक दरात करावा. 

याबाबत .100/- या टॅ प पेपरवर नोटराई ड हमीप  यावे, गोदाम वापराम ये गैरवापर आढळ यास अनुदानाची 

र कम याजासहीत वसुल केली जाईल, याचा प ट उ ेख करावा.  

ग) िज.अ.कृ.अ. यांनी गोदाम बांधकामास भेटी देऊन कामाची य  पाहणी करावी फोटो ा स यावते.  

घ) बांधकाम पणु झा यानंतर पतुता अहवाल (Completion Report) व फोटो ा स यावते. 

त) गोदामा या उ ेशा माणे याचा वापर अ धा य सुरि त साठवणुकीसाठी करणे बधंनकारक राहील.  

थ) अ धा यांचे साठवणकुी सिुवधेअभावी नुकसान होऊ नये हणुन संबंिधतांना कृिष िव ान क ामाफत िश ण ाव.े  

महारा  शासन  

रा ीय अ  सुर ा  अिभयान वष सन २०१९-20 
 

शतेकरी उ पादक संघ/कंपनी नाव:- .............................बीज ि या मता ............ 
एकुण खच :  . .............../-   अनुदानाची र कम : . ................/- 
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द) गोदाम भाडे त वावर ावयाचे झा यास शेतकरी उ पादक कंपनीने ता.कृ.अ.यांचे स याने कायप दती ठरवावी.  

ध) अ धा य साठवणकुीबाबतचा ैमासीक अहवाल, तालकुा कृिष अिधकारी यांचेकडे सादर करावा.  

न) साठवले या मालाची िव ी कर यासाठी आ मा/पणन िवभागाचे मागदशन याव.े 

य) गोदामासाठी अ नशमन यव था आसावी व दशनी भतीवर खालील माणे बोड असावा.  

 

र) गोदाम बांधकाम पुण झा यानंतर मंडळ  कृिष अिधकारी व बकेँ या अिधका-यानंी मोका तपासणी करावी आिण 

त नंतर िज.अ.कृ.अ. यानंी अनुदानाची र कम लाभधारकाचे गोदामासाठी घेतले या कज खा यावर जमा करावी.  

   ल) गोदामाचे बाधंकामापूव  व बांधकामानंतर Geo tagging करणे बधंनकारक राहील. 

8.5. मू यवधनासाठी थािनक वाणाचें ा यि के व ि या -  
 भात िपकाचे काही थािनक वाणास याचे गुणविैश ांमुळे चांगला बाजारभाव िमळतो. अशा वाणाच े

उ पादकता वाढिव यासाठी िपक ा यि के तसचे ाथिमक ि या (पोहे, खीर इ यादी) व िव ीसाठी ती हे टरी 

कमती या ५० ट के . ४५००/-  पयत अनुदान ठेव यात आलेले आहे. याम ये थािनक वाण (जस े तुमसरसाळ, 

तांबसाळ कवा इतर) जे यां या गुणविैश ामुंळे िस  आहेत व यांना चागंला भाव िमळतो अशा वाणांची कृषी 

िव ापीठे, कृषी िव ान क ा या सहा याने ा यि के घे यात यावीत, तसचे याची ाथिमक ि या व पॅ कगसाठी 

एकूण . ४५००/- अनुदान उपल ध आहे. थािनक गरजनुेसार याच े पकेॅज कर यात याव े व शेतक यानंा िपक 

ा यि क ते िव ी यव थापन पयत मागदशन कर यात याव े जेणेक न शेतक यांचे उ प ाम ये भर पडेल. 

ठरिवलेले पॅकेज, वाण इ यादीची  मािहती कृषी आयु तालयास सादर करावी. तसेच त नंतर आलेले उ प  व 

शेतक यानंा िमळालेला बाजारभाव याचीही मािहती कृषी आयु तालयास सादर करावी. 

        वरील बाब पैकी थािनक गरजेनु प केवळ आव यक बाब ची उपल ध आथ क मय देत िनवड क न यांची    

 अंमलबजावणी कर याची द ता यावी. 

8.6. भात शेतीम य े म यपालन - यासाठी अनुसूिचत जाती/अनुसूिचत जमाती/अ प-अ य प भधूारक/व मिहला यानंा 
एकूण खच या ५० %   २५०००  ती एकर मय देत  व इतर  शेतक यानंा एकूण खच या ४० %  २०००० ती 
एकर मय देत अनुदान देय  आहे. गडिचरोली िज ात रािबवले या क पाची मािहती सोबत जोडली आहे यासाठी 
कृषी िव ान क  /कृषी िव ापीठ/म य िवभाग शा ांची मदत यावी . 

 

9. अिभयान अंमलबजावणीसाठी तपासणी  :- 

 संदभ 5 अ वये शासनाने िनदिशत केले माणे लाभा य या यादीनुसार सव लाभाथ  शेतक यां या शेतावर हाती घे यात 

आले या काय माची य  तपासणी संबंिधत गावातील कृषी सहा यकांनी करायची असून आपला अहवाल तालुका कृषी 

अिधका यामाफत िज हा अधी क कृषी अिधका याकडे सादर करावयाचा आहे. िविवध तरावर खच या तपासणीची ट केवारी 

खालील माणे रािहल. 

अ. . तर ट केवारी 

1 िवभागीय कृिष सहसचंालक 0.5 

2 िज हा अिध क कृिष अिधकारी 1 

3 उपिवभागीय कृिष अिधकारी 5 

4 तालुका कृिष अिधकारी 25 

5 मंडल कृिष अिधकारी 50 

6 कृिष पयवे क/ कृिष सहा यक  100 

येक मिह यात िवभागीय कृिष सहसंचालक यानंी िकमान एका ल टरला भेट दयावी, िज हा अिध क कृिष 

अिधकारी यांनी 3 ल टरला भेट दयावी. कृिष उपसचंालक यानंी यांचे काय े ातील 50 ट के ल टरला भेटी 

महारा  शासन  

रा ीय अ  सुर ा  अिभयान वष सन 2019-20  
 

शतेकरी उ पादक कंपनीच ेनाव:- ................................   बांधकाम पुण झा याचा िदनांक: ........... 

एकुण खच :  . .............../-   अनुदानाची र कम: . ................/- 
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दया यात. भेट देणा या अिधका यानंी िनिव ठा पुरवठा व इतर काय मांचा आढावा यावा. भेट न दवहीम ये तशी न द 

करावी व शे याम ये सचूना िलहा यात. 

१०. अिभयानाच ेसिनयं ण व मू यमापन :- 

 रा ीय अ  सुर ा अिभयान अंतगत भात, गहू, कडधा य, भरडधा य व पौ टीक अ धा य काय माम ये िनवडले या 

लाभा य ची वगिनहाय मािहती क  शासना या http://www.nfsm.gov.in  या वबेसाईटवर तसेच कृषी िवभागा या 

MIS म ये ऑनलाईन वळेेत भर याची जबाबदारी तं  सहा यक-१ यांनी राहील. 

 अिभयाना या मािसक गतीचा अहवाल आयु तालयाने िविहत केले या प ात वगिनहाय दर मिह या या दर 

मिह या या ५ तारखेपयत सादर करावा. 

 घटकिनहाय, वगिनहाय लाभाथ  यादी संकेत थळावरती भरणे बधंनकारक अस यामुळे अपूण मािहती अस यास 

पढुील िनधीच ेिवतरण केले जाणार नाही याची न द घे यात यावी. 

 रा ीय अ  सुर ा अिभयानांतगत गाविनहाय वाटप केले या िनिव ठा, ा यि के व इतर िदलेले लाभ याबाबतची 

मािहती लाभा य या यादीसह ामपंचायतीकडे पाठवनू सदरील मािहती ामसभते जाहीर करावी. 

 अिभयानातंगत राबिवले या सव घटकांमुळे क प े ातील िपकां या उ पादकतेवर िदसून आले या पिरणामांच े

मू यमापन क न याबाबतचा सिव तर अहवाल उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांनी हंगामा या अखेरीस आयु तालयास 

सादर करावा. 

 अिभयानातंगत शेतक यानंी/गटानंी उ कृ टपणे राबिवले या काय मा या यशोगाथा छापील / िडिजटल व पात 

तयार क न आयु तालयास सादर करा यात. यासाठी अिभयानातील िश ण व सकंीण बाबीखालील तसचे कृषी 

िवभागाने इतर योजनांम ये उपल ध क न िदले या िनधीचा वापर करावा. 

सोबत - वरील माण े

 
 

त - 
 १. मा. सिचव (कृषी ), मं ालय, मुंबई ३२, यांना मािहती तव सिवनय सादर. 
   २. कृषी उपसचंालक, मा. आयु त कृषी क , महारा  शासन, पणेु.  

३. मा. यव थापकीय सचंालक, म. रा. कृ. उ. िवकास महामंडळ, राजन हाऊस, ितसरा मजला, भादेवी, मंुबई-६५ 
४. मा. यव थापकीय सचंालक, महारा  रा य िबयाणे महामंडळ महाबीज, कृिषनगर अकोला  
५. मा. िज हािधकारी तथा अ य  िज हा तर रा ीय अ  सरु ा अिभयान कायकारी सिमती, सव  
६. मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, सव 
७. सचंालक, िनिव ठा व गणुिनयं ण, कृषी आयु तालय, पणेु     
८. सचंालक, आ मा, कृषी आयु तालय, पुणे 
९. सचंालक, कृषी िनयोजन व ि या, कृषी आयु तालय, पणेु 
१०. संचालक, मृद संधारण व पाणलोट े  यव थापन, कृषी आयु तालय, पणेु 
११. संचालक, फलो पादन, कृषी आयु तालय, पणेु 
12. संशोधन सचंालक, महा मा फुल ेकृिष िव ापीठ, राहुरी, िज हा-अहमदनगर.  
13. संशोधन सचंालक, डॉ.पंजाबराव देशमखु कृिष िव ापीठ, अकोला.  
14. संशोधन सचंालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृिष िव ापीठ, दापोली 
15. संशोधन सचंालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव ापीठ, परभणी 
16. िवभागीय यव थापक, रा ीय बीज िनगम, माकट याड, पुणे.  
१7.. िवभागीय िव ी यव थापक, हदु तान इ से टीसाइड िल. , मलकापूर, अकोला   
18. िवभागीय कृिष सहसचंालक, सव  

        उपरो त िदले या सूचनांनुसार आप या िवभागात काय माची अमंलबजावणी व  सिनयं ण कराव.े 
  19. क प सचंालक, आ मा, सव. 



१.१ सन 2019-20  म ये रा ीय अ  सुर ा अिभयान-भात काय मा या अंमलबजावणीसाठी वगिनहाय तरतूद  ₹लाखात 

सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण

1 नािशक 23.260 2.464 3.359 29.083 15.506 1.643 2.239 19.388 38.766 4.107 5.598 48.471

1.नािशक िवभाग 23.260 2.464 3.359 29.083 15.506 1.643 2.239 19.388 38.766 4.107 5.598 48.471

2 पणेु 25.412 1.914 0.906 28.232 16.942 1.276 0.604 18.822 42.354 3.190 1.510 47.054

2.पुणे िवभाग 25.412 1.914 0.906 28.232 16.942 1.276 0.604 18.822 42.354 3.190 1.510 47.054

3 सातारा 18.043 2.057 0.130 20.230 12.029 1.372 0.086 13.487 30.072 3.429 0.216 33.717

3.को हापूर िवभाग 18.043 2.057 0.130 20.230 12.029 1.372 0.086 13.487 30.072 3.429 0.216 33.717

4 नागपरू 31.396 5.875 1.235 38.506 20.931 3.916 0.824 25.671 52.327 9.791 2.059 64.177

5 भंडारा 70.898 18.707 2.360 91.965 47.265 12.471 1.573 61.309 118.163 31.178 3.933 153.274

6 ग िदया 69.559 15.919 8.435 93.913 46.373 10.613 5.624 62.610 115.932 26.532 14.059 156.523

7 चं परू 57.020 14.561 6.513 78.094 38.013 9.708 4.342 52.063 95.033 24.269 10.855 130.157

8 गडिचरोली 46.645 14.452 16.409 77.506 31.096 9.635 10.940 51.671 77.741 24.087 27.349 129.177

4.नागपूर िवभाग 275.518 69.514 34.952 379.984 183.678 46.343 23.303 253.324 459.196 115.857 58.255 633.308

एकुण एकंदर 342.233 75.949 39.347 457.529 228.155 50.634 26.232 305.021 570.388 126.583 65.579 762.550

१.२ सन 2019-20 म ये रा ीय अ  सुर ा अिभयान-गहू काय मा या अंमलबजावणीसाठी वगिनहाय तरतूद  ₹लाखात 

सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण

1 सोलापरू 63.614 10.430 2.149 76.193 42.410 6.953 1.433 50.796 106.024 17.383 3.582 126.989

1.पुणे िवभाग 63.614 10.430 2.149 76.193 42.410 6.953 1.433 50.796 106.024 17.383 3.582 126.989

2 बीड 74.735 9.938 2.457 87.130 49.823 6.626 1.638 58.087 124.558 16.564 4.095 145.217

2.औरंगाबाद िवभाग 74.735 9.938 2.457 87.130 49.823 6.626 1.638 58.087 124.558 16.564 4.095 145.217

3 नागपरू 112.140 35.222 24.193 171.555 74.760 23.481 16.129 114.370 186.900 58.703 40.322 285.925

3.नागपूर िवभाग 112.140 35.222 24.193 171.555 74.760 23.481 16.129 114.370 186.900 58.703 40.322 285.925

एकुण एकंदर 250.489 55.590 28.799 334.878 166.993 37.060 19.200 223.253 417.482 92.650 47.999 558.131

रा य िह सा(40 ट के) एकुण

अ. . िज हा/िवभाग
क  िह सा(60 ट के) रा य िह सा(40 ट के) एकुण

पिरिश ट - १

अ. . िज हा/िवभाग
क  िह सा(60 ट के)



१.3 सन 2019-20  म ये रा ीय अ  सुर ा अिभयान-कडधा य काय मा या अंमलबजावणीसाठी वगिनहाय तरतूद  ₹लाखात 

सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण सवसाधारण अनु. जाती अनु. जमाती एकुण

1 ठाणे 20.778 1.840 5.386 28.004 13.852 1.226 3.590 18.668 34.630 3.066 8.976 46.672

2 पालघर 6.970 1.108 17.211 25.289 4.647 0.738 11.474 16.859 11.617 1.846 28.685 42.148

3 रायगड 29.905 2.245 2.022 34.172 19.937 1.496 1.348 22.781 49.842 3.741 3.370 56.953

4 र नािगरी 12.626 2.326 0.224 15.176 8.418 1.551 0.150 10.119 21.044 3.877 0.374 25.295

5 सधुदुग 9.539 1.193 0.161 10.893 6.360 0.796 0.108 7.264 15.899 1.989 0.269 18.157

1.कोकण िवभाग 79.818 8.712 25.004 113.534 53.214 5.807 16.670 75.691 133.032 14.519 41.674 189.225

6 नािशक 117.773 20.662 50.249 188.684 78.516 13.774 33.499 125.789 196.289 34.436 83.748 314.473

7 धुळे 118.093 16.390 52.586 187.069 78.729 10.926 35.058 124.713 196.822 27.316 87.644 311.782

8 नंदूरबार 27.888 3.410 124.367 155.665 18.592 2.273 82.911 103.776 46.480 5.683 207.278 259.441

9 जळगावं 298.017 30.078 15.239 343.334 198.678 20.052 10.160 228.890 496.695 50.130 25.399 572.224

2.नािशक िवभाग 561.771 70.540 242.441 874.752 374.515 47.025 161.628 583.168 936.286 117.565 404.069 1457.920

10 अहमदनगर 338.405 67.141 32.397 437.943 225.604 44.761 21.598 291.963 564.009 111.902 53.995 729.906

11 पणेु 178.643 18.667 15.762 213.072 119.095 12.444 10.508 142.047 297.738 31.111 26.270 355.119

12 सोलापरू 175.176 26.961 3.036 205.173 116.784 17.974 2.024 136.782 291.960 44.935 5.060 341.955

3.पुणे िवभाग 692.224 112.769 51.195 856.188 461.483 75.179 34.130 570.792 1153.707 187.948 85.325 1426.980

13 सातारा 125.070 19.249 2.168 146.487 83.380 12.832 1.445 97.657 208.450 32.081 3.613 244.144

14 सांगली 120.712 22.245 2.146 145.103 80.474 14.830 1.431 96.735 201.186 37.075 3.577 241.838

15 को हापरू 34.451 6.350 0.613 41.414 22.967 4.233 0.408 27.608 57.418 10.583 1.021 69.022

4.को हापूर िवभाग 280.233 47.844 4.927 333.004 186.821 31.895 3.284 222.000 467.054 79.739 8.211 555.004

16 औरंगाबाद 213.873 26.746 3.613 244.232 142.582 17.830 2.409 162.821 356.455 44.576 6.022 407.053

17 जालना 286.456 52.791 5.095 344.342 190.970 35.194 3.396 229.560 477.426 87.985 8.491 573.902

18 बीड 357.161 44.663 6.035 407.859 238.108 29.776 4.023 271.907 595.269 74.439 10.058 679.766

5.औरंगाबाद िवभाग 857.490 124.200 14.743 996.433 571.660 82.800 9.828 664.288 1429.150 207.000 24.571 1660.721

19 लातरू 513.316 79.006 8.895 601.217 342.211 52.670 5.930 400.811 855.527 131.676 14.825 1002.028

20 उ मानाबाद 474.452 59.331 8.016 541.799 316.302 39.554 5.344 361.200 790.754 98.885 13.360 902.999

21 नादेंड 382.064 105.460 47.494 535.018 254.709 70.306 31.663 356.678 636.773 175.766 79.157 891.696

22 परभणी 419.670 29.987 6.753 456.410 279.780 19.992 4.502 304.274 699.450 49.979 11.255 760.684

23 हगोली 299.513 80.994 30.397 410.904 199.675 53.996 20.265 273.936 499.188 134.990 50.662 684.840

6.लातूर िवभाग 2089.015 354.778 101.555 2545.348 1392.677 236.518 67.704 1696.899 3481.692 591.296 169.259 4242.247

24 बलुढाणा 344.819 100.508 13.579 458.906 229.880 67.006 9.053 305.939 574.699 167.514 22.632 764.845

25 अकोला 325.693 157.465 30.392 513.550 217.129 104.977 20.262 342.368 542.822 262.442 50.654 855.918

26 वािशम 279.961 84.947 22.954 387.862 186.640 56.631 15.302 258.573 466.601 141.578 38.256 646.435

27 अमरावती 453.609 166.712 71.667 691.988 302.406 111.142 47.778 461.326 756.015 277.854 119.445 1153.314

28 यवतमाळ 373.005 83.612 88.758 545.375 248.670 55.741 59.172 363.583 621.675 139.353 147.930 908.958

7.अमरावती िवभाग 1777.087 593.244 227.350 2597.681 1184.725 395.497 151.567 1731.789 2961.812 988.741 378.917 4329.470

29 वध 173.979 72.166 28.438 274.583 115.986 48.111 18.958 183.055 289.965 120.277 47.396 457.638

30 नागपरू 255.298 69.043 25.913 350.254 170.198 46.028 17.276 233.502 425.496 115.071 43.189 583.756

31 भंडारा 61.287 23.756 5.350 90.393 40.858 15.838 3.566 60.262 102.145 39.594 8.916 150.655

32 ग िदया 28.487 10.873 10.282 49.642 18.992 7.248 6.855 33.095 47.479 18.121 17.137 82.737

33 चं परू 118.199 50.245 40.113 208.557 78.799 33.496 26.742 139.037 196.998 83.741 66.855 347.594

34 गडिचरोली 14.584 12.973 26.291 53.848 9.723 8.648 17.528 35.899 24.307 21.621 43.819 89.747

8.नागपूर िवभाग 651.834 239.056 136.387 1027.277 434.556 159.369 90.925 684.850 1086.390 398.425 227.312 1712.127

23.100 0.000 0.000 23.100 15.400 0.000 0.000 15.400 38.500 0.000 0.000 38.500

एकुण एकंदर 7012.572 1551.143 803.602 9367.317 4675.051 1034.090 535.736 6244.877 11687.623 2585.233 1339.338 15612.194

आयु तालय तर

पिरिश ट - १

अ. . िज हा/िवभाग
क  िह सा(60 ट के) रा य िह सा(40 ट के) एकुण



सवसाधारण अन.ुजाती अन.ुजमाती एकूण सवसाधारण अन.ुजाती अन.ुजमाती एकूण सवसाधारण अन.ुजाती अन.ुजमाती एकूण
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औरंगाबाद िवभाग

रा य एकूण

नािशक िवभाग

पुणे िवभाग

अ. . िज हा
एकूण

सन २०१९-२० : रा य अ न सुर ा अ भयान - भरडधा य (मका)
काय म अंमलबजावणीसाठ  िज हा नहाय / वग नहाय आव यक तरतूद

आ थक .हजारात

प र श ट १.४

को हापूर िवभाग

क  ह सा (६० ट के ) रा य ह सा (४० ट के )
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क  ह सा (६० ट के ) रा य ह सा (४० ट के ) एकूण

औरंगाबाद वभाग

लातूर वभाग

अमरावती वभाग

प र श ट-१.५

को हापूर वभाग

पुणे वभाग

ना शक वभाग

ठाणे वभाग

सन २०१९-२० : रा य अ न सुर ा अ भयान - पौि टक तृणधा य ( वार / बाजर /नाचणी)
काय म अंमलबजावणीसाठ  िज हा नहाय / वग नहाय आव यक तरतूद

आ थक .हजारात

अ. . िज हा



प र श ट २  २.१ रा य अ न सुर ा अ भयान- भात सन २०१९-20 मंजूर िज हा नहाय ल ांक  . लाख 

सुधािरत तं ानावर आधािरत ा यि के

अ) ी प त . 9000 ित हे. हे

ब)  यांि की प तीने /ओळीत पुनल गवड . 9000 ित हे. हे.

क) पीक प तीवर आधािरत पीक ा यि के (भात 

िपकानंतर कडधा य (हरभरा/चवळी/राजमा/वाल इ.)
. १५000 ित हे. हे

एकूण िपक ा यि के 1 (अ) ते 1 (क)

मािणत िबयाणे िवतरण.

अ) संकरीत वाण . १०००० ित व. व.

ब) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या वरील) . १००० ित व. व.

क) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या आतील ) . २००० ित व. व.

एकूण २ (अ) ते २ (क)

अ) एका मक अ य यव थापन

अ) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे

ब) एका मक कीड यव थापन

अ) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे

ब) तणनाशके . ५०० ित हे. हे

एकूण ३ (अ) ते ३ (ब)

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

म सीडर (above 4 rows) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹4000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 म सीडर (above 4 rows) (Other farmers)
₹3000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 पेरणी यं  (Seed Drill) (Tractor driven above 35 

BHP)  (SC / ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 पेरणी यं  (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  

(Other farmers)

₹16000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (SC 

/ ST/ S&M / Women)

₹25000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) 

(Other farmers)

₹20000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹50400 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

मळणी यं   (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹100000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

मळणी यं   (Tractor driven above 35 BHP) 

(Other farmers)

₹ 80000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹250000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

वयंचिलत भात लावणी यं  (above ४-८ rows, 8-

16 rows) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 800000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

वयंचिलत भात लावणी यं  (above ४-८ rows, 8-

16 rows) (Other farmers)

₹ 650000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹ 85000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर िटलर (8 BHP & above) (Other)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

िरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 75000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

िरपर (Above 35 bhp) (Other)
₹ 60000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 िरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 150000 कवा िकमती या सं या

 िरपर कम बाईंडर  (Other)
₹ 120000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण ४ (अ) 

ब) भावी सचन साधने

पंप संच

अनुदान मय दा कृिष 

अिभयांि की उप अिभयान 

माणे राहील

सं या

एकूण ४ (ब)

एकूण ४ अ व ४ ब 

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four

Sessions)
. १४००० ित सं या

ड) थािनक पुढाकारा या बाबी

i) FPO किरता गोदाम बांधकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

. 1250000 कवा य  

खच या  ५० ट के जे कमी 

असेल ते

सं या

ii) शेतकरी गटा किरता िमनी राइस िमल as per 

SMAM norms

. 2000०० कवा िकमती या 

५० ट के जे कमी असेल ते
सं या

iii) थािनक वाणांची लागवड (Market - led- 

extention) कमती या ५० ट के
. 4500 ित हे. हे.

iv) भात शेतीत म यपालन ₹ 20०00 ित एकर एकर

एकूण ४ (ड)

एकूण ४ (अ) ते (ड)

एकूण राअसुअ-भात

अ. तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

१

2

3

4

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक
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नािशक पुणे सातारा नागपुर



प र श ट २  २.१ रा य अ न सुर ा अ भयान- भात सन २०१९-20 मंजूर िज हा नहाय ल ांक  . लाख 

सुधािरत तं ानावर आधािरत ा यि के

अ) ी प त . 9000 ित हे. हे

ब)  यांि की प तीने /ओळीत पुनल गवड . 9000 ित हे. हे.

क) पीक प तीवर आधािरत पीक ा यि के (भात 

िपकानंतर कडधा य (हरभरा/चवळी/राजमा/वाल इ.)
. १५000 ित हे. हे

एकूण िपक ा यि के 1 (अ) ते 1 (क)

मािणत िबयाणे िवतरण.

अ) संकरीत वाण . १०००० ित व. व.

ब) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या वरील) . १००० ित व. व.

क) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या आतील ) . २००० ित व. व.

एकूण २ (अ) ते २ (क)

अ) एका मक अ य यव थापन

अ) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे

ब) एका मक कीड यव थापन

अ) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे

ब) तणनाशके . ५०० ित हे. हे

एकूण ३ (अ) ते ३ (ब)

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

म सीडर (above 4 rows) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹4000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 म सीडर (above 4 rows) (Other farmers)
₹3000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 पेरणी यं  (Seed Drill) (Tractor driven above 35 

BHP)  (SC / ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 पेरणी यं  (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  

(Other farmers)

₹16000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (SC 

/ ST/ S&M / Women)

₹25000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) 

(Other farmers)

₹20000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹50400 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

मळणी यं   (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹100000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

मळणी यं   (Tractor driven above 35 BHP) 

(Other farmers)

₹ 80000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹250000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

वयंचिलत भात लावणी यं  (above ४-८ rows, 8-

16 rows) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 800000 कवा िकमती या 

50 ट के जे कमी असेल ते
सं या

वयंचिलत भात लावणी यं  (above ४-८ rows, 8-

16 rows) (Other farmers)

₹ 650000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹ 85000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

पॉवर िटलर (8 BHP & above) (Other)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

िरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 75000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

िरपर (Above 35 bhp) (Other)
₹ 60000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

 िरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 150000 कवा िकमती या सं या

 िरपर कम बाईंडर  (Other)
₹ 120000 कवा िकमती या 

40 ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण ४ (अ) 

ब) भावी सचन साधने

पंप संच

अनुदान मय दा कृिष 

अिभयांि की उप अिभयान 

माणे राहील

सं या

एकूण ४ (ब)

एकूण ४ अ व ४ ब 

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four

Sessions)
. १४००० ित सं या

ड) थािनक पुढाकारा या बाबी

i) FPO किरता गोदाम बांधकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

. 1250000 कवा य  

खच या  ५० ट के जे कमी 

असेल ते

सं या

ii) शेतकरी गटा किरता िमनी राइस िमल as per 

SMAM norms

. 2000०० कवा िकमती या 

५० ट के जे कमी असेल ते
सं या

iii) थािनक वाणांची लागवड (Market - led- 

extention) कमती या ५० ट के
. 4500 ित हे. हे.

iv) भात शेतीत म यपालन ₹ 20०00 ित एकर एकर

एकूण ४ (ड)

एकूण ४ (अ) ते (ड)

एकूण राअसुअ-भात

अ. तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण
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प र श ट २   २.२ रा य अ न सुर ा अ भयान- गहू सन २०१९-20 मंजूर िज हा नहाय ल ांक . लाख

अ) सलग े ावरील गट ा यि के . 9000 ित हे. हे.

ब) पीक प तीवर आधािरत पीक ा यि के -

मुग\उडीद\सोयाबीन नंतर गहू . १५000 ित हे. हे.

अ) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या वरील) . १००० ित व. व.

ब) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या आतील ) . २००० ित व. व.

 सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे.

i)   िपक संर ण औषधे व जैिवक घटक . ५०० ित हे. हे.

ii)   तणनाशके . ५०० ित हे. हे.

एकूण  ३ (अ) व ३ (ब)
ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i)चीजल लो (above 20-35 bhp tractor driven) 

(SC/ST/S&MF/ Women)

₹ 20000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ii)चीजल लो (above 20-35 bhp tractor driven) (Other)
₹16000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

iii) पेरणी यं  (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP)  

(SC / ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

iv)पेरणी यं  (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  (Other 

farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ii) झीरो टील सीड कम फ टलायझर ि ल  ( Tractor Driven 

above 35 bhp) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 28000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

iv)झीरो टील सीड कम फ टलायझर ि ल  ( Tractor Driven 

above 35 bhp) (Other farmers)

₹22400 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

v) झीरो टील म टी ॉप ला टर  ( Tractor Driven above 35 

bhp) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 75000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

vi)झीरो टील म टी ॉप ला टर  ( Tractor Driven above 35 

bhp) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

vii)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 

to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

viii) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 

to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ix) बहुपीक मळणी यं  ( Tractor Driven above 35 bhp)
₹ 250000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

x) बहुपीक मळणी यं  ( Tractor Driven above 35 bhp)
₹ 200000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

xi) पावर िटलर (8 BHP & above)  (SC/ST/S&MF/ Women)
₹85000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xii) पावर िटलर (8 BHP & above) (Other)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xiii) िरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 75000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xiv) िरपर (Above 35 bhp) (Other)
₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xv) िरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 150000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

xvi)िरपर कम बाईंडर  (Other)
₹ 120000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ

ब) भावी सचन साधने

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून ने यासाठी 

पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay 

flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with 

maximum celling of Rs. 15000/- per 

farmer/beneficiary for water carrying pipe

मीटर

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की 

उप अिभयान माणे राहील
सं या

एकूण  4 ब

एकूण  ४ अ ते ब

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four Sessions) . १४००० ित सं या 

ड) थािनक पुढाकारा या बाबी

i) FPO किरता गोदाम बांधकाम ( 250 मे टन मता) (Actual 

cost- 25.00 lakh based on state PWD DSR)

. 1250०० कवा िकमती या ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ ते ड

एकूण  एकंदर

4

2

मािणत िबयाणे िवतरण

एकूण  2 (अ) व 2 (ब)

3

अ) एका मक अ य यव थापन

ब) एका मक कीड यव थापन

1

सुधािरत तं ानावर आधािरत ा यि के

एकूण िपक ा यि के 1 (अ) ते 1 (ब)

 अ. तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण
भौितक आ थक भौितक आ थक

380 34.2000 450 40.5000

100 15.0000 120 18.0000

480 49.2000 570 58.5000

495 4.9500 576 5.7600

990 19.8000 1153 23.0600

1485 24.7500 1729 28.8200

1330 6.6500 1549 7.7450

1494 7.4700 1740 8.7000
886 4.4300 1033 5.1650

3710 18.5500 4322 21.6100

1 0.2000 1 0.2000

1 0.1600 1 0.1600

1 0.2000 2 0.4000

1 0.1600 1 0.1600

1 0.2800 1 0.2800

1 0.2240 1 0.2240

1 0.7500 1 0.7500

1 0.6000 1 0.6000

2 1.0080 2 1.0080

2 0.8060 2 0.8060

1 2.5000 1 2.5000

1 2.0000 1 2.0000

3 2.5500 3 2.5500

2 1.4000 3 2.1000

1 0.7500 1 0.7500

1 0.6000 1 0.6000

1 1.5000 1 1.5000

1 1.2000 1 1.2000

23 16.8880 25 17.7880

9600 1.9200 11400 2.2800

22 2.2000 26 2.6000

9622 4.1200 11426 4.8800

21.0080 22.6680

7 0.9800 8 1.1200

1 12.5000 1 12.5000

34.4880 36.2880

126.9880 145.2180

सोलापुर बीड
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अ) सलग े ावरील गट ा यि के . 9000 ित हे. हे.

ब) पीक प तीवर आधािरत पीक ा यि के -

मुग\उडीद\सोयाबीन नंतर गहू . १५000 ित हे. हे.

अ) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या वरील) . १००० ित व. व.

ब) अिधक उ पादन देणारे वाण (१० वष या आतील ) . २००० ित व. व.

 सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे.

i)   िपक संर ण औषधे व जैिवक घटक . ५०० ित हे. हे.

ii)   तणनाशके . ५०० ित हे. हे.

एकूण  ३ (अ) व ३ (ब)
ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i)चीजल लो (above 20-35 bhp tractor driven) 

(SC/ST/S&MF/ Women)

₹ 20000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ii)चीजल लो (above 20-35 bhp tractor driven) (Other)
₹16000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

iii) पेरणी यं  (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP)  

(SC / ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

iv)पेरणी यं  (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  (Other 

farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ii) झीरो टील सीड कम फ टलायझर ि ल  ( Tractor Driven 

above 35 bhp) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 28000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

iv)झीरो टील सीड कम फ टलायझर ि ल  ( Tractor Driven 

above 35 bhp) (Other farmers)

₹22400 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

v) झीरो टील म टी ॉप ला टर  ( Tractor Driven above 35 

bhp) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 75000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

vi)झीरो टील म टी ॉप ला टर  ( Tractor Driven above 35 

bhp) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

vii)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 

to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

viii) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 

to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

ix) बहुपीक मळणी यं  ( Tractor Driven above 35 bhp)
₹ 250000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

x) बहुपीक मळणी यं  ( Tractor Driven above 35 bhp)
₹ 200000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

xi) पावर िटलर (8 BHP & above)  (SC/ST/S&MF/ Women)
₹85000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xii) पावर िटलर (8 BHP & above) (Other)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xiii) िरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 75000 कवा िकमती या 50 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xiv) िरपर (Above 35 bhp) (Other)
₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

xv) िरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women)
₹ 150000 कवा िकमती या 50 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

xvi)िरपर कम बाईंडर  (Other)
₹ 120000 कवा िकमती या 40 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ

ब) भावी सचन साधने

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून ने यासाठी 

पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay 

flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with 

maximum celling of Rs. 15000/- per 

farmer/beneficiary for water carrying pipe

मीटर

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की 

उप अिभयान माणे राहील
सं या

एकूण  4 ब

एकूण  ४ अ ते ब

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four Sessions) . १४००० ित सं या 

ड) थािनक पुढाकारा या बाबी

i) FPO किरता गोदाम बांधकाम ( 250 मे टन मता) (Actual 

cost- 25.00 lakh based on state PWD DSR)

. 1250०० कवा िकमती या ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ ते ड

एकूण  एकंदर

4

2

मािणत िबयाणे िवतरण

एकूण  2 (अ) व 2 (ब)

3

अ) एका मक अ य यव थापन

ब) एका मक कीड यव थापन

1

सुधािरत तं ानावर आधािरत ा यि के

एकूण िपक ा यि के 1 (अ) ते 1 (ब)

 अ. तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण
भौितक आ थक भौितक आ थक

900 81.0000 1730 155.7000

230 34.5000 450 67.5000

1130 115.5000 2180 223.2000

1161 11.6100 2232 22.3200

2324 46.4800 4467 89.3400

3485 58.0900 6699 111.6600

3121 15.6050 6000 30.0000

3505 17.5250 6739 33.6950
2081 10.4050 4000 20.0000
8707 43.5350 16739 83.6950

3 0.6000 5 1.0000

3 0.4800 5 0.8000

3 0.6000 6 1.2000

3 0.4800 5 0.8000

3 0.8400 5 1.4000

3 0.6720 5 1.1200

3 2.2500 5 3.7500

3 1.8000 5 3.0000

4 2.0160 8 4.0320

4 1.6120 8 3.2240

3 7.5000 5 12.5000

3 6.0000 5 10.0000

6 5.1000 12 10.2000

5 3.5000 10 7.0000

3 2.2500 5 3.7500

3 1.8000 5 3.0000

3 4.5000 5 7.5000

2 2.4000 4 4.8000

60 44.4000 108 79.0760

22500 4.5000 43500 8.7000

53 5.3000 101 10.1000

22553 9.8000 43601 18.8000

54.2000 97.8760

15 2.1000 30 4.2000

1 12.5000 3 37.5000

68.8000 139.5760

285.9250 558.1310

नागपुर एकुण काय म
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िपक ा यि के 
अ) सलग गट ा यि के

१) तूर . 9000 ित हे. हे. 0 0.0000 10 0.9000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 20 1.8000 30 2.7000 40 3.6000

२) मगु . 9000 ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 140 12.6000 280 25.2000 140 12.6000

३) उडीद . 9000 ित हे. हे. 10 0.9000 30 2.7000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 80 7.2000 70 6.3000 120 10.8000

४) हरभरा . 9000 ित हे. हे. 10 0.9000 10 0.9000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 210 18.9000 160 14.4000 100 9.0000

एकूण गट ा यि के हे. 20 1.8000 50 4.5000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 450 40.5000 540 48.6000 400 36.0000

ब) आंतरपीक ा यि के

तूर + सोयाबीन . 9000 ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 140 12.6000 190 17.1000 270 24.3000

क) िपक प तीवर आधािरत ा यि के

१) मगु नंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 20 3.0000 40 6.0000 20 3.0000

२) मगु नंतर गहू . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 10 1.5000 20 3.0000 10 1.5000

३) उडीद िपकानंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 40 6.0000 30 4.5000 60 9.0000

४) उडीद िपकानंतर गहू . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 10 1.5000 10 1.5000 20 3.0000

५) खरीप वारी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 150 22.5000 120 18.0000 80 12.0000

६) बाजरी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे. 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 40 6.0000 30 4.5000 20 3.0000

7) भात िपकानंतर कडधा य . १५००० ित हे. हे. १०० 15.0000 १०० 15.0000 ११५ 17.2500 ११५ 17.2500 १०० 15.0000
एकूण िपक प तीवर आधािरत ा यि के हे. 100 15.0000 100 15.0000 115 17.2500 115 17.2500 100 15.0000 270 40.5000 250 37.5000 210 31.5000

एकूण िपक ा यि के १ अ) ते १ क) हे. 120 16.8000 150 19.5000 115 17.2500 115 17.2500 100 15.0000 860 93.6000 980 103.2000 880 91.8000

अ) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या आतील)

i) तूर . ५००० ित व. व 2 0.1000 12 0.6000 7 0.3500 2 0.1000 1 0.0500 38 1.9000 53 2.6500 74 3.7000

ii) मगु . ५००० ित व. व 1 0.0500 2 0.1000 1 0.0500 1 0.0500 0 0.0000 88 4.4000 184 9.2000 91 4.5500

iii)उडीद . ५००० ित व. व 1 0.0500 5 0.2500 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 13 0.6500 10 0.5000 18 0.9000

iv) हरभरा . ५००० ित व. व 36 1.8000 36 1.8000 6 0.3000 0 0.0000 0 0.0000 895 44.7500 707 35.3500 444 22.2000
एकूण 2 अ  40 2.0000 55 2.7500 14 0.7000 3 0.1500 1 0.0500 1034 51.7000 954 47.7000 627 31.3500

ब) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या वरील)

i) तूर . २५०० ित व. व 2 0.0500 6 0.1500 4 0.1000 1 0.0250 1 0.0250 21 0.5250 29 0.7250 41 1.0250

ii) मगु . २५०० ित व. व 0 0.0000 1 0.0250 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 34 0.8500 71 1.7750 35 0.8750

iii)उडीद . २५०० ित व. व 1 0.0250 5 0.1250 1 0.0250 0 0.0000 0 0.0000 15 0.3750 12 0.3000 21 0.5250

iv) हरभरा . २५०० ित व. व 18 0.4500 18 0.4500 3 0.0750 4 0.1000 0 0.0000 443 11.0750 350 8.7500 220 5.5000
एकूण 2 ब 21 0.5250 30 0.7500 8 0.2000 5 0.1250 1 0.0250 513 12.8250 462 11.5500 317 7.9250

एकूण 2 अ ते २ ब  61 2.5250 85 3.5000 22 0.9000 8 0.2750 2 0.0750 1547 64.5250 1416 59.2500 944 39.2750

अ) एका मक अ ये यव थापन

i) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे. 78 0.3900 157 0.7850 208 1.0400 76 0.3800 39 0.1950 1093 5.4650 1052 5.2600 872 4.3600

ii) िज सम . ७५० ित हे. हे. 42 0.3150 86 0.6450 114 0.8550 42 0.3150 20 0.1500 597 4.4775 574 4.3050 476 3.5700

iii) जैिवक खते . ३०० ित हे. हे. 120 0.3600 242 0.7260 322 0.9660 118 0.3540 64 0.1920 1690 5.0700 1625 4.8750 1347 4.0410
एकूण ३ अ 240 1.0650 485 2.1560 644 2.8610 236 1.0490 123 0.5370 3380 15.0125 3251 14.4400 2695 11.9710

ब) एका मक कीड यव थापन

i) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे. 480 2.4000 969 4.8450 1286 6.4300 470 2.3500 250 1.2500 6754 33.7700 6496 32.4800 5384 26.9200

ii) तणनाशक . ५०० ित हे. हे. 85 0.4250 171 0.8550 227 1.1350 83 0.4150 46 0.2300 1193 5.9650 1147 5.7350 951 4.7550
एकूण ३ ब 565 2.8250 1140 5.7000 1513 7.5650 553 2.7650 296 1.4800 7947 39.7350 7643 38.2150 6335 31.6750

एकूण ३ अ ते ब 805 3.8900 1625 7.8560 2157 10.4260 789 3.8140 419 2.0170 11327 54.7475 10894 52.6550 9030 43.6460

१

२

अिधक उ पादन देणा या वाणाचे िबयाणे उ पादन व िवतरण

३

ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
ठाणे पालघर रायगड र नािगरी सधुदुग नािशक धुळे नंदुरबार

अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण
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ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
ठाणे पालघर रायगड र नािगरी सधुदुग नािशक धुळे नंदुरबार

अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i) पेरणी यं  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 1 0.2000 1 0.2000 0 0.0000 0 0.0000 4 0.8000 4 0.8000 3 0.6000

ii) पेरणी यं   (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 1 0.1600 1 0.1600 0 0.0000 0 0.0000 5 0.8000 4 0.6400 4 0.6400

iii) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹75000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 1 0.7500 1 0.7500 1 0.7500 1 0.7500 0 0.0000 8 6.0000 7 5.2500 6 4.5000

iv) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 1 0.6000 1 0.6000 2 1.2000 1 0.6000 0 0.0000 9 5.4000 9 5.4000 7 4.2000

v)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 1 0.5040 2 1.0080 3 1.5120 1 0.5040 1 0.5040 16 8.0640 15 7.5600 12 6.0480

vi) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 1 0.4030 1 0.4030 2 0.8060 1 0.4030 0 0.0000 9 3.6270 9 3.6270 7 2.8210

vii) बहुपीक मळणी यं  (Tractor driven above 35 

BHP)   (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 250000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 2 5.0000 1 2.5000 1 2.5000 0 0.0000 0 0.0000 4 10.0000 4 10.0000 3 7.5000

viii) बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP)   (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 1 2.0000 1 2.0000 0 0.0000 0 0.0000 5 10.0000 4 8.0000 4 8.0000

ix) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹85000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 1 0.8500 1 0.8500 0 0.0000 0 0.0000 5 4.2500 4 3.4000 4 3.4000

x) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (Other farmers)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 1 0.7000 1 0.7000 2 1.4000 1 0.7000 0 0.0000 9 6.3000 9 6.3000 7 4.9000

एकूण  ४ अ 7 7.9570 11 9.1710 15 11.3780 5 2.9570 1 0.5040 74 55.2410 69 50.9770 57 42.6090

ब) सचन साधने व सुिवधा

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून 

ने यासाठी पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with maximum 

celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary 

for water carrying pipe

मीटर 600 0.1200 1800 0.3600 2400 0.4800 600 0.1200 600 0.1200 12600 2.5200 12000 2.4000 9600 1.9200

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप 

अिभयान माणे राहील
सं या 6 0.6000 12 1.2000 16 1.6000 6 0.6000 3 0.3000 82 8.2000 78 7.8000 65 6.5000

एकूण ४ ब 606 0.7200 1812 1.5600 2416 2.0800 606 0.7200 603 0.4200 12682 10.7200 12078 10.2000 9665 8.4200

एकूण ४ (अ) ते ४ (ब) 613 8.6770 1823 10.7310 2431 13.4580 611 3.6770 604 0.9240 12756 65.9610 12147 61.1770 9722 51.0290

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four 

Sessions)
. १४००० ित सं या 2 0.2800 4 0.5600 3 0.4200 2 0.2800 1 0.1400 26 3.6400 25 3.5000 21 2.9400

ड) क प यव थापन चमू व संकीण

i) िज हा तर 1 14.5000 0 0.0000 1 14.5000 0 0.0000 0 0.0000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

ii) रा य तर 

एकूण ४ ड 1 14.5000 0 0.0000 1 14.5000 0 0.0000 0 0.0000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

i) शेतकरी गटा किरता िमनी डाळ िमल  as per SMAM 

norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is 

less)

₹ 1250०० कवा िकमती या ६० ट के जे 

कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 4 5.0000 4 5.0000 3 3.7500

ii) FPO किरता गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

₹ 1250000 कवा य  खच या  ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1 12.5000 1 12.5000 1 12.5000

iii) FPO साठी बीज ि या संच/ Cleaning & Grading 

Unit (actual cost Rs. 20 lakh)

₹ १०००००० कवा िकमती या ५० ट के 

जे कमी असेल ते
सं या 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

एकूण ४ इ ० 0.0000 ० 0.0000 ० 0.0000 ० 0.0000 ० 0.0000 ५ 17.5000 ५ 17.5000 ४ 16.2500

एकूण ४ अ ते ४ इ 23.4570 11.2910 28.3780 3.9570 1.0640 101.6010 96.6770 84.7190

46.6720 42.1470 56.9540 25.2960 18.1560 314.4735 311.7820 259.4400एकूण एकंदर

४

इ) थािनक पुढाकारा या बाबी
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िपक ा यि के 
अ) सलग गट ा यि के

१) तूर . 9000 ित हे. हे.

२) मगु . 9000 ित हे. हे.

३) उडीद . 9000 ित हे. हे.

४) हरभरा . 9000 ित हे. हे.

एकूण गट ा यि के हे.

ब) आंतरपीक ा यि के

तूर + सोयाबीन . 9000 ित हे. हे.

क) िपक प तीवर आधािरत ा यि के

१) मगु नंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

२) मगु नंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

३) उडीद िपकानंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

४) उडीद िपकानंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

५) खरीप वारी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

६) बाजरी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

7) भात िपकानंतर कडधा य . १५००० ित हे. हे.

एकूण िपक प तीवर आधािरत ा यि के हे.

एकूण िपक ा यि के १ अ) ते १ क) हे.

अ) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या आतील)

i) तूर . ५००० ित व. व

ii) मगु . ५००० ित व. व

iii)उडीद . ५००० ित व. व

iv) हरभरा . ५००० ित व. व

एकूण 2 अ  

ब) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या वरील)

i) तूर . २५०० ित व. व

ii) मगु . २५०० ित व. व

iii)उडीद . २५०० ित व. व

iv) हरभरा . २५०० ित व. व

एकूण 2 ब

एकूण 2 अ ते २ ब  

अ) एका मक अ ये यव थापन

i) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे.

ii) िज सम . ७५० ित हे. हे.

iii) जैिवक खते . ३०० ित हे. हे.

एकूण ३ अ

ब) एका मक कीड यव थापन

i) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे.

ii) तणनाशक . ५०० ित हे. हे.

एकूण ३ ब 

एकूण ३ अ ते ब 

१
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३

अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

40 3.6000 30 2.7000 10 0.9000 50 4.5000 0 0.0000 20 1.8000 0 0.0000 100 9.0000 110 9.9000

490 44.1000 280 25.2000 150 13.5000 50 4.5000 80 7.2000 110 9.9000 20 1.8000 60 5.4000 560 50.4000

340 30.6000 100 9.0000 20 1.8000 70 6.3000 30 2.7000 80 7.2000 10 0.9000 10 0.9000 160 14.4000

240 21.6000 600 54.0000 300 27.0000 210 18.9000 150 13.5000 130 11.7000 40 3.6000 230 20.7000 160 14.4000

1110 99.9000 1010 90.9000 480 43.2000 380 34.2000 260 23.4000 340 30.6000 70 6.3000 400 36.0000 990 89.1000

310 27.9000 220 19.8000 50 4.5000 370 33.3000 30 2.7000 120 10.8000 20 1.8000 770 69.3000 840 75.6000

70 10.5000 40 6.0000 20 3.0000 10 1.5000 10 1.5000 10 1.5000 0 0.0000 10 1.5000 80 12.0000

40 6.0000 20 3.0000 10 1.5000 0 0.0000 10 1.5000 10 1.5000 0 0.0000 0 0.0000 50 7.5000

170 25.5000 50 7.5000 10 1.5000 30 4.5000 20 3.0000 40 6.0000 0 0.0000 10 1.5000 80 12.0000

50 7.5000 20 3.0000 0 0.0000 10 1.5000 10 1.5000 10 1.5000 0 0.0000 10 1.5000 30 4.5000

170 25.5000 420 63.0000 220 33.0000 150 22.5000 110 16.5000 100 15.0000 30 4.5000 170 25.5000 120 18.0000

50 7.5000 110 16.5000 60 9.0000 40 6.0000 30 4.5000 30 4.5000 10 1.5000 40 6.0000 30 4.5000

550 82.5000 660 99.0000 320 48.0000 240 36.0000 190 28.5000 200 30.0000 40 6.0000 240 36.0000 390 58.5000

1970 210.3000 1890 209.7000 850 95.7000 990 103.5000 480 54.6000 660 71.4000 130 14.1000 1410 141.3000 2220 223.2000

87 4.3500 61 3.0500 14 0.7000 104 5.2000 9 0.4500 34 1.7000 6 0.3000 202 10.1000 229 11.4500

317 15.8500 185 9.2500 99 4.9500 33 1.6500 51 2.5500 70 3.5000 13 0.6500 39 1.9500 366 18.3000

50 2.5000 15 0.7500 3 0.1500 10 0.5000 5 0.2500 12 0.6000 1 0.0500 2 0.1000 24 1.2000

1019 50.9500 2569 128.4500 1272 63.6000 886 44.3000 633 31.6500 561 28.0500 178 8.9000 999 49.9500 694 34.7000
1473 73.6500 2830 141.5000 1388 69.4000 1033 51.6500 698 34.9000 677 33.8500 198 9.9000 1242 62.1000 1313 65.6500

48 1.2000 33 0.8250 7 0.1750 57 1.4250 5 0.1250 19 0.4750 3 0.0750 111 2.7750 125 3.1250

122 3.0500 71 1.7750 38 0.9500 13 0.3250 20 0.5000 27 0.6750 5 0.1250 15 0.3750 141 3.5250

61 1.5250 17 0.4250 4 0.1000 12 0.3000 6 0.1500 14 0.3500 1 0.0250 2 0.0500 29 0.7250

504 12.6000 1271 31.7750 629 15.7250 438 10.9500 313 7.8250 278 6.9500 88 2.2000 494 12.3500 343 8.5750
735 18.3750 1392 34.8000 678 16.9500 520 13.0000 344 8.6000 338 8.4500 97 2.4250 622 15.5500 638 15.9500

2208 92.0250 4222 176.3000 2066 86.3500 1553 64.6500 1042 43.5000 1015 42.3000 295 12.3250 1864 77.6500 1951 81.6000

1962 9.8100 2424 12.1200 1257 6.2850 1138 5.6900 1007 5.0350 867 4.3350 234 1.1700 1360 6.8000 1951 9.7550

1072 8.0400 1324 9.9300 687 5.1525 621 4.6575 550 4.1250 474 3.5550 128 0.9600 743 5.5725 1066 7.9950

3032 9.0960 3746 11.2380 1942 5.8260 1758 5.2740 1557 4.6710 1340 4.0200 361 1.0830 2101 6.3030 3015 9.0450
6066 26.9460 7494 33.2880 3886 17.2635 3517 15.6215 3114 13.8310 2681 11.9100 723 3.2130 4204 18.6755 6032 26.7950

12118 60.5900 14972 74.8600 7763 38.8150 7026 35.1300 6221 31.1050 5356 26.7800 1442 7.2100 8398 41.9900 12049 60.2450

2140 10.7000 2644 13.2200 1371 6.8550 1241 6.2050 1099 5.4950 946 4.7300 255 1.2750 1483 7.4150 2128 10.6400
14258 71.2900 17616 88.0800 9134 45.6700 8267 41.3350 7320 36.6000 6302 31.5100 1697 8.4850 9881 49.4050 14177 70.8850

20324 98.2360 25110 121.3680 13020 62.9335 11784 56.9565 10434 50.4310 8983 43.4200 2420 11.6980 14085 68.0805 20209 97.6800

ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांकल ांकल ांक ल ांक ल ांक
सातारा सांगली को हापूर औरंगाबाद जालनासोलापूरजळगाव अहमदनगर पुणे
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अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i) पेरणी यं  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) पेरणी यं   (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iii) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹75000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iv) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

v)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vi) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vii) बहुपीक मळणी यं  (Tractor driven above 35 

BHP)   (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 250000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

viii) बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP)   (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ix) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹85000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

x) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (Other farmers)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ

ब) सचन साधने व सुिवधा

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून 

ने यासाठी पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with maximum 

celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary 

for water carrying pipe

मीटर

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप 

अिभयान माणे राहील
सं या

एकूण ४ ब 

एकूण ४ (अ) ते ४ (ब)

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four 

Sessions)
. १४००० ित सं या

ड) क प यव थापन चमू व संकीण

i) िज हा तर

ii) रा य तर 

एकूण ४ ड 

i) शेतकरी गटा किरता िमनी डाळ िमल  as per SMAM 

norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is 

less)

₹ 1250०० कवा िकमती या ६० ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) FPO किरता गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

₹ 1250000 कवा य  खच या  ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

iii) FPO साठी बीज ि या संच/ Cleaning & Grading 

Unit (actual cost Rs. 20 lakh)

₹ १०००००० कवा िकमती या ५० ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

एकूण ४ इ 

एकूण ४ अ ते ४ इ 
एकूण एकंदर

४

इ) थािनक पुढाकारा या बाबी

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांकल ांकल ांक ल ांक ल ांक
सातारा सांगली को हापूर औरंगाबाद जालनासोलापूरजळगाव अहमदनगर पुणे

7 1.4000 9 1.8000 4 0.8000 4 0.8000 4 0.8000 3 0.6000 1 0.2000 5 1.0000 7 1.4000

8 1.2800 10 1.6000 5 0.8000 5 0.8000 4 0.6400 4 0.6400 1 0.1600 6 0.9600 8 1.2800

14 10.5000 17 12.7500 9 6.7500 8 6.0000 7 5.2500 6 4.5000 2 1.5000 10 7.5000 14 10.5000

17 10.2000 21 12.6000 11 6.6000 10 6.0000 9 5.4000 7 4.2000 2 1.2000 12 7.2000 17 10.2000

28 14.1120 34 17.1360 18 9.0720 18 9.0720 14 7.0560 12 6.0480 3 1.5120 19 9.5760 28 14.1120

17 6.8510 21 8.4630 11 4.4330 9 3.6270 9 3.6270 7 2.8210 2 0.8060 12 4.8360 17 6.8510

7 17.5000 9 22.5000 4 10.0000 4 10.0000 4 10.0000 3 7.5000 1 2.5000 5 12.5000 7 17.5000

8 16.0000 10 20.0000 5 10.0000 5 10.0000 4 8.0000 4 8.0000 1 2.0000 6 12.0000 8 16.0000

8 6.8000 10 8.5000 5 4.2500 5 4.2500 4 3.4000 4 3.4000 1 0.8500 6 5.1000 8 6.8000

17 11.9000 21 14.7000 11 7.7000 10 7.0000 9 6.3000 7 4.9000 2 1.4000 12 8.4000 17 11.9000

131 96.5430 162 120.0490 83 60.4050 78 57.5490 68 50.4730 57 42.6090 16 12.1280 93 69.0720 131 96.5430

22200 4.4400 27600 5.5200 14400 2.8800 12600 2.5200 11400 2.2800 9600 1.9200 2400 0.4800 15600 3.1200 22200 4.4400

146 14.6000 181 18.1000 94 9.4000 85 8.5000 75 7.5000 65 6.5000 17 1.7000 101 10.1000 145 14.5000

22346 19.0400 27781 23.6200 14494 12.2800 12685 11.0200 11475 9.7800 9665 8.4200 2417 2.1800 15701 13.2200 22345 18.9400

22477 115.5830 27943 143.6690 14577 72.6850 12763 68.5690 11543 60.2530 9722 51.0290 2433 14.3080 15794 82.2920 22476 115.4830

47 6.5800 58 8.1200 30 4.2000 27 3.7800 24 3.3600 21 2.9400 6 0.8400 32 4.4800 46 6.4400

1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

8 10.0000 9 11.2500 5 6.2500 4 5.0000 4 5.0000 3 3.7500 1 1.2500 5 6.2500 8 10.0000

2 25.0000 2 25.0000 1 12.5000 2 25.0000 1 12.5000 1 12.5000 0 0.0000 1 12.5000 2 25.0000

0 0.0000 2 20.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

१० 35.0000 १३ 56.2500 ६ 18.7500 ६ 30.0000 ५ 17.5000 ४ 16.2500 १ 1.2500 ६ 18.7500 १० 35.0000

171.6630 222.5390 110.1350 116.8490 95.6130 84.7190 30.8980 120.0220 171.4230

572.2240 729.9070 355.1185 341.9555 244.1440 241.8390 69.0210 407.0525 573.9030
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िपक ा यि के 
अ) सलग गट ा यि के

१) तूर . 9000 ित हे. हे.

२) मगु . 9000 ित हे. हे.

३) उडीद . 9000 ित हे. हे.

४) हरभरा . 9000 ित हे. हे.

एकूण गट ा यि के हे.

ब) आंतरपीक ा यि के

तूर + सोयाबीन . 9000 ित हे. हे.

क) िपक प तीवर आधािरत ा यि के

१) मगु नंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

२) मगु नंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

३) उडीद िपकानंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

४) उडीद िपकानंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

५) खरीप वारी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

६) बाजरी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

7) भात िपकानंतर कडधा य . १५००० ित हे. हे.

एकूण िपक प तीवर आधािरत ा यि के हे.

एकूण िपक ा यि के १ अ) ते १ क) हे.

अ) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या आतील)

i) तूर . ५००० ित व. व

ii) मगु . ५००० ित व. व

iii)उडीद . ५००० ित व. व

iv) हरभरा . ५००० ित व. व

एकूण 2 अ  

ब) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या वरील)

i) तूर . २५०० ित व. व

ii) मगु . २५०० ित व. व

iii)उडीद . २५०० ित व. व

iv) हरभरा . २५०० ित व. व

एकूण 2 ब

एकूण 2 अ ते २ ब  

अ) एका मक अ ये यव थापन

i) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे.

ii) िज सम . ७५० ित हे. हे.

iii) जैिवक खते . ३०० ित हे. हे.

एकूण ३ अ

ब) एका मक कीड यव थापन

i) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे.

ii) तणनाशक . ५०० ित हे. हे.

एकूण ३ ब 

एकूण ३ अ ते ब 

१

२

अिधक उ पादन देणा या वाणाचे िबयाणे उ पादन व िवतरण

३

अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

160 14.4000 280 25.2000 200 18.0000 180 16.2000 160 14.4000 120 10.8000 160 14.4000 140 12.6000 130 11.7000 280 25.2000

80 7.2000 210 18.9000 190 17.1000 410 36.9000 550 49.5000 330 29.7000 370 33.3000 480 43.2000 300 27.0000 550 49.5000

160 14.4000 110 9.9000 300 27.0000 440 39.6000 140 12.6000 100 9.0000 230 20.7000 110 9.9000 140 12.6000 60 5.4000

360 32.4000 470 42.3000 410 36.9000 320 28.8000 290 26.1000 370 33.3000 310 27.9000 470 42.3000 320 28.8000 560 50.4000

760 68.4000 1070 96.3000 1100 99.0000 1350 121.5000 1140 102.6000 920 82.8000 1070 96.3000 1200 108.0000 890 80.1000 1450 130.5000

1170 105.3000 2050 184.5000 1510 135.9000 1320 118.8000 1160 104.4000 860 77.4000 1170 105.3000 1050 94.5000 940 84.6000 1980 178.2000

10 1.5000 30 4.5000 30 4.5000 50 7.5000 70 10.5000 40 6.0000 50 7.5000 60 9.0000 40 6.0000 70 10.5000

10 1.5000 30 4.5000 20 3.0000 30 4.5000 50 7.5000 30 4.5000 30 4.5000 40 6.0000 20 3.0000 50 7.5000

80 12.0000 50 7.5000 150 22.5000 210 31.5000 80 12.0000 60 9.0000 110 16.5000 60 9.0000 70 10.5000 30 4.5000

30 4.5000 20 3.0000 50 7.5000 70 10.5000 20 3.0000 20 3.0000 40 6.0000 20 3.0000 20 3.0000 10 1.5000

260 39.0000 340 51.0000 300 45.0000 230 34.5000 210 31.5000 270 40.5000 230 34.5000 340 51.0000 230 34.5000 410 61.5000

70 10.5000 90 13.5000 80 12.0000 60 9.0000 50 7.5000 70 10.5000 60 9.0000 90 13.5000 60 9.0000 110 16.5000

460 69.0000 560 84.0000 630 94.5000 650 97.5000 480 72.0000 490 73.5000 520 78.0000 610 91.5000 440 66.0000 680 102.0000

2390 242.7000 3680 364.8000 3240 329.4000 3320 337.8000 2780 279.0000 2270 233.7000 2760 279.6000 2860 294.0000 2270 230.7000 4110 410.7000

327 16.3500 568 28.4000 420 21.0000 369 18.4500 322 16.1000 241 12.0500 323 16.1500 291 14.5500 259 12.9500 551 27.5500

51 2.5500 133 6.6500 123 6.1500 264 13.2000 358 17.9000 215 10.7500 239 11.9500 310 15.5000 194 9.7000 356 17.8000

23 1.1500 21 1.0500 45 2.2500 65 3.2500 20 1.0000 15 0.7500 34 1.7000 17 0.8500 21 1.0500 9 0.4500

1551 77.5500 2028 101.4000 1745 87.2500 1356 67.8000 1233 61.6500 1586 79.3000 1333 66.6500 2028 101.4000 1359 67.9500 2420 121.0000
1952 97.6000 2750 137.5000 2333 116.6500 2054 102.7000 1933 96.6500 2057 102.8500 1929 96.4500 2646 132.3000 1833 91.6500 3336 166.8000

179 4.4750 313 7.8250 230 5.7500 202 5.0500 177 4.4250 132 3.3000 177 4.4250 160 4.0000 142 3.5500 302 7.5500

20 0.5000 50 1.2500 47 1.1750 102 2.5500 138 3.4500 83 2.0750 92 2.3000 119 2.9750 75 1.8750 137 3.4250

28 0.7000 25 0.6250 54 1.3500 78 1.9500 24 0.6000 19 0.4750 41 1.0250 20 0.5000 25 0.6250 11 0.2750

767 19.1750 1003 25.0750 863 21.5750 671 16.7750 608 15.2000 785 19.6250 660 16.5000 1003 25.0750 672 16.8000 1197 29.9250
994 24.8500 1391 34.7750 1194 29.8500 1053 26.3250 947 23.6750 1019 25.4750 970 24.2500 1302 32.5500 914 22.8500 1647 41.1750

2946 122.4500 4141 172.2750 3527 146.5000 3107 129.0250 2880 120.3250 3076 128.3250 2899 120.7000 3948 164.8500 2747 114.5000 4983 207.9750

2357 11.7850 3439 17.1950 3115 15.5750 3095 15.4750 2539 12.6950 2328 11.6400 2582 12.9100 2867 14.3350 2206 11.0300 3907 19.5350

1287 9.6525 1878 14.0850 1702 12.7650 1691 12.6825 1387 10.4025 1271 9.5325 1410 10.5750 1566 11.7450 1205 9.0375 2134 16.0050

3642 10.9260 5315 15.9450 4814 14.4420 4783 14.3490 3924 11.7720 3597 10.7910 3990 11.9700 4431 13.2930 3409 10.2270 6038 18.1140
7286 32.3635 10632 47.2250 9631 42.7820 9569 42.5065 7850 34.8695 7196 31.9635 7982 35.4550 8864 39.3730 6820 30.2945 12079 53.6540

14557 72.7850 21241 106.2050 19240 96.2000 19116 95.5800 15684 78.4200 14377 71.8850 15945 79.7250 17710 88.5500 13625 68.1250 24129 120.6450

2571 12.8550 3752 18.7600 3398 16.9900 3376 16.8800 2770 13.8500 2539 12.6950 2816 14.0800 3128 15.6400 2407 12.0350 4262 21.3100
17128 85.6400 24993 124.9650 22638 113.1900 22492 112.4600 18454 92.2700 16916 84.5800 18761 93.8050 20838 104.1900 16032 80.1600 28391 141.9550

24414 118.0035 35625 172.1900 32269 155.9720 32061 154.9665 26304 127.1395 24112 116.5435 26743 129.2600 29702 143.5630 22852 110.4545 40470 195.6090

ल ांक ल ांक ल ांकल ांकल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
अकोला वािशम अमरावतीबुलढाणाबीड लातूर उ मानाबाद नांदेड परभणी हगोली
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अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i) पेरणी यं  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) पेरणी यं   (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iii) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹75000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iv) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

v)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vi) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vii) बहुपीक मळणी यं  (Tractor driven above 35 

BHP)   (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 250000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

viii) बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP)   (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ix) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹85000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

x) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (Other farmers)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ

ब) सचन साधने व सुिवधा

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून 

ने यासाठी पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with maximum 

celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary 

for water carrying pipe

मीटर

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप 

अिभयान माणे राहील
सं या

एकूण ४ ब 

एकूण ४ (अ) ते ४ (ब)

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four 

Sessions)
. १४००० ित सं या

ड) क प यव थापन चमू व संकीण

i) िज हा तर

ii) रा य तर 

एकूण ४ ड 

i) शेतकरी गटा किरता िमनी डाळ िमल  as per SMAM 

norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is 

less)

₹ 1250०० कवा िकमती या ६० ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) FPO किरता गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

₹ 1250000 कवा य  खच या  ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

iii) FPO साठी बीज ि या संच/ Cleaning & Grading 

Unit (actual cost Rs. 20 lakh)

₹ १०००००० कवा िकमती या ५० ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

एकूण ४ इ 

एकूण ४ अ ते ४ इ 
एकूण एकंदर

४

इ) थािनक पुढाकारा या बाबी

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

ल ांक ल ांक ल ांकल ांकल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
अकोला वािशम अमरावतीबुलढाणाबीड लातूर उ मानाबाद नांदेड परभणी हगोली

8 1.6000 12 2.4000 11 2.2000 11 2.2000 9 1.8000 8 1.6000 9 1.8000 10 2.0000 8 1.6000 14 2.8000

10 1.6000 15 2.4000 13 2.0800 13 2.0800 11 1.7600 10 1.6000 11 1.7600 12 1.9200 9 1.4400 17 2.7200

17 12.7500 24 18.0000 22 16.5000 22 16.5000 18 13.5000 17 12.7500 18 13.5000 20 15.0000 16 12.0000 28 21.0000

20 12.0000 29 17.4000 27 16.2000 26 15.6000 22 13.2000 20 12.0000 22 13.2000 24 14.4000 19 11.4000 33 19.8000

33 16.6320 49 24.6960 44 22.1760 44 22.1760 36 18.1440 33 16.6320 37 18.6480 41 20.6640 31 15.6240 55 27.7200

20 8.0600 29 11.6870 27 10.8810 26 10.4780 22 8.8660 20 8.0600 22 8.8660 24 9.6720 19 7.6570 33 13.2990

8 20.0000 12 30.0000 11 27.5000 11 27.5000 9 22.5000 8 20.0000 9 22.5000 10 25.0000 8 20.0000 14 35.0000

10 20.0000 15 30.0000 13 26.0000 13 26.0000 11 22.0000 10 20.0000 11 22.0000 12 24.0000 9 18.0000 17 34.0000

10 8.5000 15 12.7500 13 11.0500 13 11.0500 11 9.3500 10 8.5000 11 9.3500 12 10.2000 9 7.6500 17 14.4500

20 14.0000 29 20.3000 27 18.9000 27 18.9000 22 15.4000 20 14.0000 22 15.4000 25 17.5000 19 13.3000 33 23.1000

156 115.1420 229 169.6330 208 153.4870 206 152.4840 171 126.5200 156 115.1420 172 127.0240 190 140.3560 147 108.6710 261 193.8890

26400 5.2800 39000 7.8000 35400 7.0800 34800 6.9600 28800 5.7600 26400 5.2800 29400 5.8800 32400 6.4800 25200 5.0400 42600 8.5200

176 17.6000 256 25.6000 232 23.2000 231 23.1000 189 18.9000 174 17.4000 192 19.2000 214 21.4000 164 16.4000 291 29.1000

26576 22.8800 39256 33.4000 35632 30.2800 35031 30.0600 28989 24.6600 26574 22.6800 29592 25.0800 32614 27.8800 25364 21.4400 42891 37.6200

26732 138.0220 39485 203.0330 35840 183.7670 35237 182.5440 29160 151.1800 26730 137.8220 29764 152.1040 32804 168.2360 25511 130.1110 43152 231.5090

56 7.8400 82 11.4800 74 10.3600 74 10.3600 61 8.5400 55 7.7000 62 8.6800 68 9.5200 53 7.4200 93 13.0200

1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000

9 11.2500 13 16.2500 12 15.0000 12 15.0000 10 12.5000 9 11.2500 10 12.5000 11 13.7500 11 13.7500 16 20.0000

2 25.0000 3 37.5000 3 37.5000 3 37.5000 3 37.5000 2 25.0000 3 37.5000 3 37.5000 2 25.0000 4 50.0000

0 0.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 1 10.0000 0 0.0000 1 10.0000

११ 36.2500 १७ 63.7500 १६ 62.5000 १६ 62.5000 १४ 60.0000 १२ 46.2500 १४ 60.0000 १५ 61.2500 १३ 38.7500 २१ 80.0000

196.6120 292.7630 271.1270 269.9040 234.2200 206.2720 235.2840 253.5060 190.7810 339.0290

679.7655 1002.0280 902.9990 891.6955 760.6845 684.8405 764.8440 855.9190 646.4355 1153.3130
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िपक ा यि के 
अ) सलग गट ा यि के

१) तूर . 9000 ित हे. हे.

२) मगु . 9000 ित हे. हे.

३) उडीद . 9000 ित हे. हे.

४) हरभरा . 9000 ित हे. हे.

एकूण गट ा यि के हे.

ब) आंतरपीक ा यि के

तूर + सोयाबीन . 9000 ित हे. हे.

क) िपक प तीवर आधािरत ा यि के

१) मगु नंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

२) मगु नंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

३) उडीद िपकानंतर रबी वारी . १५००० ित हे. हे.

४) उडीद िपकानंतर गहू . १५००० ित हे. हे.

५) खरीप वारी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

६) बाजरी नंतर हरभरा . १५००० ित हे. हे.

7) भात िपकानंतर कडधा य . १५००० ित हे. हे.

एकूण िपक प तीवर आधािरत ा यि के हे.

एकूण िपक ा यि के १ अ) ते १ क) हे.

अ) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या आतील)

i) तूर . ५००० ित व. व

ii) मगु . ५००० ित व. व

iii)उडीद . ५००० ित व. व

iv) हरभरा . ५००० ित व. व

एकूण 2 अ  

ब) मािणत िबयाणे िवतरण (१० वष या वरील)

i) तूर . २५०० ित व. व

ii) मगु . २५०० ित व. व

iii)उडीद . २५०० ित व. व

iv) हरभरा . २५०० ित व. व

एकूण 2 ब

एकूण 2 अ ते २ ब  

अ) एका मक अ ये यव थापन

i) सू म मूल ये . ५०० ित हे. हे.

ii) िज सम . ७५० ित हे. हे.

iii) जैिवक खते . ३०० ित हे. हे.

एकूण ३ अ

ब) एका मक कीड यव थापन

i) िपक संर ण औषधे . ५०० ित हे. हे.

ii) तणनाशक . ५०० ित हे. हे.

एकूण ३ ब 

एकूण ३ अ ते ब 

१

२

अिधक उ पादन देणा या वाणाचे िबयाणे उ पादन व िवतरण

३

अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

310 27.9000 150 13.5000 120 10.8000 30 2.7000 20 1.8000 90 8.1000 10 0.9000 0 0.0000 3000 270.0000

140 12.6000 0 0.0000 20 1.8000 0 0.0000 0 0.0000 10 0.9000 0 0.0000 0 0.0000 6000 540.0000

60 5.4000 0 0.0000 20 1.8000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 3000 270.0000

360 32.4000 150 13.5000 329 29.6100 60 5.4000 20 1.8000 150 13.5000 40 3.6000 0 0.0000 7539 678.5100

870 78.3000 300 27.0000 489 44.0100 90 8.1000 40 3.6000 250 22.5000 50 4.5000 0 0.0000 19539 1758.5100

2230 200.7000 1330 119.7000 1100 99.0000 200 18.0000 110 9.9000 660 59.4000 80 7.2000 0 22250 2002.5000

20 3.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 800 120.0000

10 1.5000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 500 75.0000

30 4.5000 0 0.0000 10 1.5000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1480 222.0000

10 1.5000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 490 73.5000

260 39.0000 110 16.5000 270 40.5000 40 6.0000 20 3.0000 110 16.5000 30 4.5000 0 0.0000 5500 825.0000

70 10.5000 30 4.5000 70 10.5000 10 1.5000 0 0.0000 30 4.5000 10 1.5000 0 0.0000 1450 217.5000

530 79.5000
400 60.0000 140 21.0000 350 52.5000 50 7.5000 20 3.0000 140 21.0000 40 6.0000 0 0.0000 10750 1612.5000

3500 339.0000 1770 167.7000 1939 195.5100 340 33.6000 170 16.5000 1050 102.9000 170 17.7000 0 0.0000 52539 5373.5100

620 31.0000 371 18.5500 308 15.4000 55 2.7500 32 1.6000 184 9.2000 24 1.2000 0 0.0000 6200 310.0000

90 4.5000 2 0.1000 14 0.7000 1 0.0500 3 0.1500 6 0.3000 0 0.0000 0 0.0000 3900 195.0000

9 0.4500 0 0.0000 2 0.1000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 450 22.5000

1560 78.0000 678 33.9000 1483 74.1500 237 11.8500 107 5.3500 642 32.1000 159 7.9500 0 0.0000 32440 1622.0000
2279 113.9500 1051 52.5500 1807 90.3500 293 14.6500 142 7.1000 832 41.6000 183 9.1500 0 0.0000 42990 2149.5000

340 8.5000 203 5.0750 169 4.2250 30 0.7500 17 0.4250 101 2.5250 13 0.3250 0 0.0000 3400 85.0000

35 0.8750 1 0.0250 5 0.1250 0 0.0000 1 0.0250 2 0.0500 0 0.0000 0 0.0000 1500 37.5000

11 0.2750 0 0.0000 3 0.0750 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 540 13.5000

772 19.3000 335 8.3750 733 18.3250 117 2.9250 53 1.3250 318 7.9500 79 1.9750 0 0.0000 16050 401.2500
1158 28.9500 539 13.4750 910 22.7500 147 3.6750 71 1.7750 421 10.5250 92 2.3000 0 0.0000 21490 537.2500

3437 142.9000 1590 66.0250 2717 113.1000 440 18.3250 213 8.8750 1253 52.1250 275 11.4500 0 0.0000 64480 2686.7500

3114 15.5700 1556 7.7800 1995 9.9750 611 3.0550 364 1.8200 1421 7.1050 389 1.9450 0 0.0000 53660 268.3000

1701 12.7575 850 6.3750 1090 8.1750 334 2.5050 199 1.4925 776 5.8200 213 1.5975 0 0.0000 29310 219.8250

4813 14.4390 2405 7.2150 3084 9.2520 945 2.8350 562 1.6860 2196 6.5880 602 1.8060 0 0.0000 82930 248.7900
9628 42.7665 4811 21.3700 6169 27.4020 1890 8.3950 1125 4.9985 4393 19.5130 1204 5.3485 0 0.0000 165900 736.9150

19235 96.1750 9610 48.0500 12325 61.6250 3776 18.8800 2246 11.2300 8776 43.8800 2404 12.0200 0 0.0000 331430 1657.1500

3398 16.9900 1697 8.4850 2177 10.8850 667 3.3350 397 1.9850 1550 7.7500 425 2.1250 0 0.0000 58540 292.7000
22633 113.1650 11307 56.5350 14502 72.5100 4443 22.2150 2643 13.2150 10326 51.6300 2829 14.1450 0 0.0000 389970 1949.8500

32261 155.9315 16118 77.9050 20671 99.9120 6333 30.6100 3768 18.2135 14719 71.1430 4033 19.4935 0 0.0000 555870 2686.7650

ल ांकल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
एकूण कडधा ययवतमाळ वध नागपुर भंडारा ग िदया चं पूर गडिचरोली  आयु तालय तर 
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अ. . तपशील अनुदानाचा दर पिरमाण

ले झी घटक

अ कृषी औजारे

i) पेरणी यं  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / 

ST/ S&M / Women)

₹20000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) पेरणी यं   (Tractor driven above 35 BHP)  

(Other farmers)

₹ 16000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iii) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹75000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

iv) रीज फरो ला टर (Tractor driven above 35 

BHP) (Other farmers)

₹ 60000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

v)  रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vi) रोटा हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   

(Above 20 to 35 BHP) (Other farmers)

₹ 40300 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

vii) बहुपीक मळणी यं  (Tractor driven above 35 

BHP)   (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 250000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

viii) बहुपीक मळणी यं   (Tractor driven above 35 

BHP)   (Other farmers)

₹ 200000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ix) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / 

Women)

₹85000 कवा िकमती या 50 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

x) पाँवर िटलर (8 BHP & above) (Other farmers)
₹ 70000 कवा िकमती या 40 ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

एकूण  ४ अ

ब) सचन साधने व सुिवधा

i)१) पा या या ोतापासून शेतापयत पाणी वाहून 

ने यासाठी पाईप (Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes)

50% of cost lmtd toRs. 50/- per meter of 

HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC 

pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE 

laminated woven lay flat tubes with maximum 

celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary 

for water carrying pipe

मीटर

ii) पंप संच
अनुदान मय दा कृिष अिभयांि की उप 

अिभयान माणे राहील
सं या

एकूण ४ ब 

एकूण ४ (अ) ते ४ (ब)

क) पीक प तीवर आधािरत िश ण (Four 

Sessions)
. १४००० ित सं या

ड) क प यव थापन चमू व संकीण

i) िज हा तर

ii) रा य तर 

एकूण ४ ड 

i) शेतकरी गटा किरता िमनी डाळ िमल  as per SMAM 

norms (50% of cost or 1.25 lakh whichever is 

less)

₹ 1250०० कवा िकमती या ६० ट के जे 

कमी असेल ते
सं या

ii) FPO किरता गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन मता) 

(Actual cost- 25.00 lakh based on state PWD 

DSR)

₹ 1250000 कवा य  खच या  ५० 

ट के जे कमी असेल ते
सं या

iii) FPO साठी बीज ि या संच/ Cleaning & Grading 

Unit (actual cost Rs. 20 lakh)

₹ १०००००० कवा िकमती या ५० ट के 

जे कमी असेल ते
सं या

एकूण ४ इ 

एकूण ४ अ ते ४ इ 
एकूण एकंदर

४

इ) थािनक पुढाकारा या बाबी

भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक आ थक

ल ांकल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक ल ांक
एकूण कडधा ययवतमाळ वध नागपुर भंडारा ग िदया चं पूर गडिचरोली  आयु तालय तर 

11 2.2000 6 1.2000 7 1.4000 2 0.4000 1 0.2000 5 1.0000 1 0.2000 0 0.0000 190 38.0000

13 2.0800 7 1.1200 9 1.4400 3 0.4800 2 0.3200 6 0.9600 2 0.3200 0 0.0000 229 36.6400

22 16.5000 11 8.2500 14 10.5000 4 3.0000 3 2.2500 10 7.5000 3 2.2500 0 0.0000 381 285.7500

27 16.2000 13 7.8000 17 10.2000 5 3.0000 3 1.8000 12 7.2000 3 1.8000 0 0.0000 458 274.8000

44 22.1760 22 11.0880 28 14.1120 9 4.5360 5 2.5200 20 10.0800 6 3.0240 0 0.0000 762 384.0480

27 10.8810 13 5.2390 17 6.8510 5 2.0150 3 1.2090 12 4.8360 3 1.2090 0 457 184.1710

11 27.5000 6 15.0000 7 17.5000 2 5.0000 1 2.5000 5 12.5000 1 2.5000 0 0.0000 192 480.0000

13 26.0000 7 14.0000 9 18.0000 3 6.0000 2 4.0000 6 12.0000 2 4.0000 0 0.0000 229 458.0000

13 11.0500 7 5.9500 9 7.6500 3 2.5500 2 1.7000 6 5.1000 2 1.7000 0 0.0000 229 194.6500

27 18.9000 13 9.1000 17 11.9000 5 3.5000 3 2.1000 12 8.4000 3 2.1000 0 0.0000 460 322.0000

208 153.4870 105 78.7470 134 99.5530 41 30.4810 25 18.5990 94 69.5760 26 19.1030 0 0.0000 3587 2658.0590

35400 7.0800 17400 3.4800 22800 4.5600 7200 1.4400 4200 0.8400 16200 3.2400 4200 0.8400 0 0.0000 606000 121.2000

232 23.2000 116 11.6000 149 14.9000 46 4.6000 27 2.7000 106 10.6000 29 2.9000 0 0.0000 4001 400.1000

35632 30.2800 17516 15.0800 22949 19.4600 7246 6.0400 4227 3.5400 16306 13.8400 4229 3.7400 0 0.0000 610001 521.3000

35840 183.7670 17621 93.8270 23083 119.0130 7287 36.5210 4252 22.1390 16400 83.4160 4255 22.8430 0 0.0000 613588 3179.3590

74 10.3600 37 5.1800 48 6.7200 15 2.1000 9 1.2600 34 4.7600 9 1.2600 0 0.0000 1279 179.0600

1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 0 0.0000 31 449.5000

2 38.5000 2 38.5000
1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 1 14.5000 2 38.5000 33 488.0000

12 15.0000 6 7.5000 8 10.0000 2 2.5000 1 1.2500 5 6.2500 2 2.5000 0 0.0000 207 258.7500

3 37.5000 2 25.0000 2 25.0000 1 12.5000 0 0.0000 1 12.5000 0 0.0000 0 0.0000 52 650.0000

1 10.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 11 110.0000

१६ 62.5000 ८ 32.5000 १० 35.0000 ३ 15.0000 १ 1.2500 ६ 18.7500 २ 2.5000 ० 0.0000 २७० 1018.7500

271.1270 146.0070 175.2330 68.1210 39.1490 121.4260 41.1030 38.5000 4865.1690

908.9585 457.6370 583.7550 150.6560 82.7375 347.5940 89.7465 38.5000 15612.1940

9367.3164

6244.8776



भौितक आ थक भौितक आ थक भौितक ( व.) आ थक भौितक आ थक
१ नािशक 45 2692.00 20 1200.00 165.00 1650.00 229.87 5542.00

२ धुळे 30 1800.00 20 1200.00 119.00 1190.00 169.00 4190.00

३ जळगाव 50 3000.00 20 1200.00 184.00 1840.00 254.00 6040.00

125 7492.00 60 3600.00 468.00 4680.00 652.87 15772.00

४ अहमदनगर 25 1500.00 10 600.00 92.00 920.00 127.00 3020.00

25 1500.00 10 600.00 92.00 920.00 127.00 3020.00

५ सांगली 25 1500.00 10 600.00 92.00 920.00 127.00 3020.00

25 1500.00 10 600.00 92.00 920.00 127.00 3020.00

६ औरंगाबाद 50 3000.00 20 1200.00 174.00 1740.00 244.00 5940.00

७ जालना 25 1500.00 7 432.00 92.00 920.00 124.20 2852.00

75 4500.00 27 1632.00 266.00 2660.00 368.20 8792.00

250 14992.00 107 6432.00 918.00 9180.00 1275.07 30604.00

औरंगाबाद िवभाग

रा य एकूण

सुधािरत िपक प दती अंतर िपक ा याि के (मका + तूर 
/मका + सोयाबीन)

नािशक िवभाग

पुणे िवभाग

को हापूर िवभाग

पिरिश ट २.४

सन २०१९-२० : रा य अ न सुर ा अ भयान - भरडधा य (मका)
िज हा नहाय भौ तक आ थक काय म

अ. . िज हा 

िपक ा याि के ( मका)  (१० हे. समूह ा यि क)
मािणत िबयाणे िवतरण     

संकिरत मका एकूण

र कम . हजारात



भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक

१ ठाणे ० ०.०० ० ०.०० १० ६००.०० १० ६००.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.००

२ पालघर ० ०.०० ० ०.०० २० १२००.०० २० १२००.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.००

३ रायगड ० ०.०० ० ०.०० १८ १०८०.०० १८ १०८०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.००

४ र ना गर ० ०.०० ० ०.०० ३० १८००.०० ३० १८००.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.००

० ०.०० ० ०.०० ७८ ४६८०.०० ७८ ४६८०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.००

५ ना शक २ १२०.०० ९० ५४००.०० ४० २४००.०० १३२ ७९२०.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ३३ ९९.०० ३१२ ९३६.०० ५० ७५.०० ३९५ १११०.०० ४०८ १२४०.००

६ धुळे ८ ४८०.०० ६५ ३९००.०० ० ०.०० ७३ ४३८०.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ६६ १९८.०० २२२ ६६६.०० ८३ १२४.५० ३७१ ९८८.५० ३८४ १११८.५०

७ नंदुरबार १० ६००.०० ० ०.०० ० ०.०० १० ६००.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ८२ २४६.०० ० ०.०० ८३ १२४.५० १६५ ३७०.५० १७८ ५००.५०

८ जळगाव २० १२००.०० १५ ९००.०० ० ०.०० ३५ २१००.०० २६ २६०.०० २६ २६०.०० १४८ ४४४.०० ४५ १३५.०० १६६ २४९.०० ३५९ ८२८.०० ३८५ १०८८.००

४० २४००.०० १७० १०२००.०० ४० २४००.०० २५० १५०००.०० ६५ ६५०.०० ६५ ६५०.०० ३२९ ९८७.०० ५७९ १७३७.०० ३८२ ५७३.०० १२९० ३२९७.०० १३५५ ३९४७.००

९ अहमदनगर १२३ ७३८०.०० ९० ५४००.०० ० ०.०० २१३ १२७८०.०० ११७ ११७०.०० ११७ ११७०.०० ६९० २०७०.०० ३१२ ९३६.०० ८३० १२४५.०० १८३२ ४२५१.०० १९४९ ५४२१.००

१० पुणे ७० ४२००.०० २० १२००.०० १२ ७१६.०० १०२ ६११६.०० ७८ ७८०.०० ७८ ७८०.०० ४११ १२३३.०० ७४ २२२.०० ४९८ ७४७.०० ९८३ २२०२.०० १०६१ २९८२.००

११ सोलापूर १३० ७८००.०० ० ०.०० ० ०.०० १३० ७८००.०० १५६ १५६०.०० १५६ १५६०.०० ८५४ २५६२.०० ० ०.०० ९१३ १३६९.५० १७६७ ३९३१.५० १९२३ ५४९१.५०

३२३ १९३८०.०० ११० ६६००.०० १२ ७१६.०० ४४५ २६६९६.०० ३५१ ३५१०.०० ३५१ ३५१०.०० १९५५ ५८६५.०० ३८६ ११५८.०० २२४१ ३३६१.५० ४५८२ १०३८४.५० ४९३३ १३८९४.५०

१२ सातारा ४० २४००.०० ४० २४००.०० १० ६००.०० ९० ५४००.०० ५२ ५२०.०० ५२ ५२०.०० ३२९ ९८७.०० १४९ ४४७.०० ३३२ ४९८.०० ८१० १९३२.०० ८६२ २४५२.००

१३ सांगल ६० ३६००.०० ३५ २१००.०० ० ०.०० ९५ ५७००.०० ६५ ६५०.०० ६५ ६५०.०० ३२९ ९८७.०० १२६ ३७८.०० ४१५ ६२२.५० ८७० १९८७.५० ९३५ २६३७.५०

१४ को हापूर ५० ३०००.०० ० ०.०० ३५ २१००.०० ८५ ५१००.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ६० १८०.०० ० ५० ७५.०० ११० २५५.०० १२३ ३८५.००

१५० ९०००.०० ७५ ४५००.०० ४५ २७००.०० २७० १६२००.०० १३० १३००.०० १३० १३००.०० ७१८ २१५४.०० २७५ ८२५.०० ७९७ ११९५.५० १७९० ४१७४.५० १९२० ५४७४.५०

१५ औरंगाबाद ३० १८००.०० ३० १८००.०० ० ०.०० ६० ३६००.०० ३९ ३९०.०० ३९ ३९०.०० २१४ ६४२.०० १०६ ३१८.०० २४९ ३७३.५० ५६९ १३३३.५० ६०८ १७२३.५०

१६ जालना २० १२००.०० २० १२००.०० ० ०.०० ४० २४००.०० २६ २६०.०० २६ २६०.०० १४८ ४४४.०० ५३ १५९.०० १६६ २४९.०० ३६७ ८५२.०० ३९३ १११२.००

१७ बीड ८० ४८००.०० ८० ४८००.०० ० ०.०० १६० ९६००.०० १०४ १०४०.०० १०४ १०४०.०० ४९३ १४७९.०० २९७ ८९१.०० ६६२ ९९३.०० १४५२ ३३६३.०० १५५६ ४४०३.००

१३० ७८००.०० १३० ७८००.०० ० ०.०० २६० १५६००.०० १६९ १६९०.०० १६९ १६९०.०० ८५५ २५६५.०० ४५६ १३६८.०० १०७७ १६१५.५० २३८८ ५५४८.५० २५५७ ७२३८.५०

१८ लातूर ३० १८००.०० ० ०.०० ० ०.०० ३० १८००.०० ३९ ३९०.०० ३९ ३९०.०० १९७ ५९१.०० ० ०.०० २४९ ३७३.५० ४४६ ९६४.५० ४८५ १३५४.५०

१९ ओ मानाबाद ५० ३०००.०० १५ ९००.०० ० ०.०० ६५ ३९००.०० ६५ ६५०.०० ६५ ६५०.०० २९६ ८८८.०० ३७ १११.०० ३३२ ४९८.०० ६६५ १४९७.०० ७३० २१४७.००

२० नांदेड ३० १८००.०० ० ०.०० ० ०.०० ३० १८००.०० ३९ ३९०.०० ३९ ३९०.०० १९७ ५९१.०० ० ०.०० २४९ ३७३.५० ४४६ ९६४.५० ४८५ १३५४.५०

२१ परभणी ५० ३०००.०० ० ०.०० ० ०.०० ५० ३०००.०० ६५ ६५०.०० ६५ ६५०.०० ३६१ १०८३.०० ० ०.०० ४५७ ६८५.५० ८१८ १७६८.५० ८८३ २४१८.५०

२२ हंगोल १५ ९००.०० ० ०.०० ० ०.०० १५ ९००.०० २६ २६०.०० २६ २६०.०० ११५ ३४५.०० ० ०.०० १२५ १८७.५० २४० ५३२.५० २६६ ७९२.५०

१७५ १०५००.०० १५ ९००.०० ० ०.०० १९० ११४००.०० २३४ २३४०.०० २३४ २३४०.०० ११६६ ३४९८.०० ३७ १११.०० १४१२ २११८.०० २६१५ ५७२७.०० २८४९ ८०६७.००

२३ बुलढाणा ८ ४८०.०० ० ०.०० ० ०.०० ८ ४८०.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ६५ १९५.०० ० ०.०० ८३ १२४.५० १४८ ३१९.५० १६१ ४४९.५०

२४ अकोला ५ ३००.०० ० ०.०० ० ०.०० ५ ३००.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ४९ १४७.०० ० ०.०० ५० ७५.०० ९९ २२२.०० ११२ ३५२.००

२५ वाशीम ५ ३००.०० ० ०.०० ० ०.०० ५ ३००.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ४९ १४७.०० ० ०.०० ४५ ६७.५० ९४ २१४.५० १०७ ३४४.५०

२६ अमरावती ६ ३६०.०० ० ०.०० ० ०.०० ६ ३६०.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ४९ १४७.०० ० ०.०० ४२ ६३.०० ९१ २१०.०० १०४ ३४०.००

२७ यवतमाळ १० ६००.०० ० ०.०० ० ०.०० १० ६००.०० १३ १३०.०० १३ १३०.०० ६६ १९८.०० ० ०.०० ८३ १२४.५० १४९ ३२२.५० १६२ ४५२.५०

३४ २०४०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३४ २०४०.०० ६५ ६५०.०० ६५ ६५०.०० २७८ ८३४.०० ० ०.०० ३०३ ४५४.५० ५८१ १२८८.५० ६४६ १९३८.५०
८५२ ५११२०.०० ५०० ३००००.०० १७५ १०४९६.०० १५२७ ९१६१६.०० १०१४ १०१४०.०० १०१४ १०१४०.०० ५३०१ १५९०३.०० १७३३ ५१९९.०० ६२१२ ९३१८.०० १३२४६ ३०४२०.०० १४२६० ४०५६०.००

प र श ट २.५
सन २०१९-२० : रा य अ न सुर ा अ भयान - पौि टक तृणधा य ( वार / बाजर /नाचणी)

िज हा नहाय भौ तक आ थक काय म
आ थक .हजारात

पुणे वभाग

एकूण

ठाणे वभाग

बाजर नाचणी वार  (१० वषापे ा कमी)
िज हा 

बाजर  (१० वषापे ा 
कमी)

एकूण मा णत बयाणे 
वतरण

एकूण

मा णत बयाणे वतरण

वार

समूह पक ा या के :  (१०  हे टर समूह ा य क)

एकूण

को हापूर वभाग

औरंगाबाद वभाग

लातूर वभाग

ना शक वभाग

वार
अ. .

अमरावती वभाग

संक रत बयाणे (१० वषापे ा कमी) सुधा रत बयाणे वतरण

 वार  (१० वषापे ा 
जा त)

एकूण



१ ठाणे 

२ पालघर

३ रायगड

४ र ना गर

५ ना शक

६ धुळे 

७ नंदुरबार

८ जळगाव

९ अहमदनगर

१० पुणे

११ सोलापूर

१२ सातारा

१३ सांगल

१४ को हापूर

१५ औरंगाबाद

१६ जालना

१७ बीड

१८ लातूर

१९ ओ मानाबाद

२० नांदेड

२१ परभणी

२२ हंगोल

२३ बुलढाणा

२४ अकोला 

२५ वाशीम

२६ अमरावती

२७ यवतमाळ

पुणे वभाग

ठाणे वभाग

िज हा 

एकूण

को हापूर वभाग

औरंगाबाद वभाग

लातूर वभाग

ना शक वभाग

अ. .

अमरावती वभाग

भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक भौ तक आ थक

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ५० २५.०० ८७ २६.१० १३७ ५१.१० १९ ९.५० ५ २.५० २४ १२.०० १६१ ६३.१०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० २७९ १३९.५० ४६४ १३९.२० ७४३ २७८.७० ११२ ५६.०० २८ १४.०० १४० ७०.०० ८८३ ३४८.७०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३३५ १६७.५० ५५७ १६७.१० ८९२ ३३४.६० १३४ ६७.०० ३३ १६.५० १६७ ८३.५० १०५९ ४१८.१०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३३५ १६७.५० ५५७ १६७.१० ८९२ ३३४.६० १३४ ६७.०० ३३ १६.५० १६७ ८३.५० १०५९ ४१८.१०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ९९९ ४९९.५० १६६५ ४९९.५० २६६४ ९९९.०० ३९९ १९९.५० ९९ ४९.५० ४९८ २४९.०० ३१६२ १२४८.००
० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० १११५ ५५७.५० १८५८ ५५७.४० २९७३ १११४.९० ४४६ २२३.०० ११२ ५६.०० ५५८ २७९.०० ३५३१ १३९३.९०

० ०.०० २३ ६९.०० ० ०.०० २३ ६९.०० १००४ ५०२.०० १६७२ ५०१.६० २६७६ १००३.६० ४०२ २०१.०० १०० ५०.०० ५०२ २५१.०० ३१७८ १२५४.६०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ४४६ २२३.०० ७५० २२५.०० ११९६ ४४८.०० १७८ ८९.०० ४५ २२.५० २२३ १११.५० १४१९ ५५९.५०

१७४४ ५२३२.०० ५६ १६८.०० ० ०.०० १८०० ५४००.०० ७८१ ३९०.५० १३०० ३९०.०० २०८१ ७८०.५० ३१२ १५६.०० ७८ ३९.०० ३९० १९५.०० २४७१ ९७५.५०

१७४४ ५२३२.०० ७९ २३७.०० ० ०.०० १८२३ ५४६९.०० ३३४६ १६७३.०० ५५८० १६७४.०० ८९२६ ३३४७.०० १३३८ ६६९.०० ३३५ १६७.५० १६७३ ८३६.५० १०५९९ ४१८३.५०
१४०० ४२००.०० ६७ २०१.०० ० ०.०० १४६७ ४४०१.०० ३९०४ १९५२.०० ६५०२ १९५०.६० १०४०६ ३९०२.६० १५६२ ७८१.०० ३९० १९५.०० १९५२ ९७६.०० १२३५८ ४८७८.६०

१३३ ३९९.०० ० ०.०० ० ०.०० १३३ ३९९.०० २२३१ १११५.५० ३७१६ १११४.८० ५९४७ २२३०.३० ८९२ ४४६.०० २२३ १११.५० १११५ ५५७.५० ७०६२ २७८७.८०

१९६ ५८८.०० ० ०.०० ० ०.०० १९६ ५८८.०० ३९०४ १९५२.०० ६५०२ १९५०.६० १०४०६ ३९०२.६० १५६२ ७८१.०० ३९० १९५.०० १९५२ ९७६.०० १२३५८ ४८७८.६०

१७२९ ५१८७.०० ६७ २०१.०० ० ०.०० १७९६ ५३८८.०० १००३९ ५०१९.५० १६७२० ५०१६.०० २६७५९ १००३५.५० ४०१६ २००८.०० १००३ ५०१.५० ५०१९ २५०९.५० ३१७७८ १२५४५.००
३९२ ११७६.०० ० ०.०० ० ०.०० ३९२ ११७६.०० १६७३ ८३६.५० २७८७ ८३६.१० ४४६० १६७२.६० ६६९ ३३४.५० १६७ ८३.५० ८३६ ४१८.०० ५२९६ २०९०.६०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० २००८ १००४.०० ३३४४ १००३.२० ५३५२ २००७.२० ८०३ ४०१.५० २०१ १००.५० १००४ ५०२.०० ६३५६ २५०९.२०

० ०.०० ० ०.०० ७० २१०.०० ७० २१०.०० ४४६ २२३.०० ७४३ २२२.९० ११८९ ४४५.९० १७८ ८९.०० ४५ २२.५० २२३ १११.५० १४१२ ५५७.४०

३९२ ११७६.०० ० ०.०० ७० २१०.०० ४६२ १३८६.०० ४१२७ २०६३.५० ६८७४ २०६२.२० ११००१ ४१२५.७० १६५० ८२५.०० ४१३ २०६.५० २०६३ १०३१.५० १३०६४ ५१५७.२०
३२२ ९६६.०० २१ ६३.०० ० ०.०० ३४३ १०२९.०० १३३८ ६६९.०० २२२९ ६६८.७० ३५६७ १३३७.७० ५३५ २६७.५० १३४ ६७.०० ६६९ ३३४.५० ४२३६ १६७२.२०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ७८१ ३९०.५० १३०० ३९०.०० २०८१ ७८०.५० ३१२ १५६.०० ७८ ३९.०० ३९० १९५.०० २४७१ ९७५.५०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ३३४६ १६७३.०० ५५७३ १६७१.९० ८९१९ ३३४४.९० १३३८ ६६९.०० ३३५ १६७.५० १६७३ ८३६.५० १०५९२ ४१८१.४०

३२२ ९६६.०० २१ ६३.०० ० ०.०० ३४३ १०२९.०० ५४६५ २७३२.५० ९१०२ २७३०.६० १४५६७ ५४६३.१० २१८५ १०९२.५० ५४७ २७३.५० २७३२ १३६६.०० १७२९९ ६८२९.१०
५८ १७४.०० ० ०.०० ० ०.०० ५८ १७४.०० ८९२ ४४६.०० १४८६ ४४५.८० २३७८ ८९१.८० ३५७ १७८.५० ८९ ४४.५० ४४६ २२३.०० २८२४ १११४.८०

२२ ६६.०० ७ २१.०० ० ०.०० २९ ८७.०० १४५० ७२५.०० २४१५ ७२४.५० ३८६५ १४४९.५० ५८० २९०.०० १४५ ७२.५० ७२५ ३६२.५० ४५९० १८१२.००

१०७ ३२१.०० ० ०.०० ० ०.०० १०७ ३२१.०० ८९२ ४४६.०० १४८६ ४४५.८० २३७८ ८९१.८० ३५७ १७८.५० ८९ ४४.५० ४४६ २२३.०० २८२४ १११४.८०

० ०.०० ३ ९.०० ० ०.०० ३ ९.०० १७८५ ८९२.५० २९७२ ८९१.६० ४७५७ १७८४.१० ७१४ ३५७.०० १७८ ८९.०० ८९२ ४४६.०० ५६४९ २२३०.१०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ६६९ ३३४.५० १११५ ३३४.५० १७८४ ६६९.०० २६८ १३४.०० ६७ ३३.५० ३३५ १६७.५० २११९ ८३६.५०

१८७ ५६१.०० १० ३०.०० ० ०.०० १९७ ५९१.०० ५६८८ २८४४.०० ९४७४ २८४२.२० १५१६२ ५६८६.२० २२७६ ११३८.०० ५६८ २८४.०० २८४४ १४२२.०० १८००६ ७१०८.२०
० ०.०० ८ २४.०० ० ०.०० ८ २४.०० ५६० २८०.०० ९३० २७९.०० १४९० ५५९.०० २२५ ११२.५० ५९ २९.५० २८४ १४२.०० १७७४ ७०१.००

८ २४.०० ७ २१.०० ० ०.०० १५ ४५.०० ५५० २७५.०० ९२५ २७७.५० १४७५ ५५२.५० २२० ११०.०० ५० २५.०० २७० १३५.०० १७४५ ६८७.५०

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ५५० २७५.०० ९२५ २७७.५० १४७५ ५५२.५० २२० ११०.०० ५० २५.०० २७० १३५.०० १७४५ ६८७.५०

० ०.०० ४ १२.०० ० ०.०० ४ १२.०० ५६० २८०.०० ९४० २८२.०० १५०० ५६२.०० २२४ ११२.०० ६० ३०.०० २८४ १४२.०० १७८४ ७०४.००

० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ० ०.०० ५६४ २८२.०० ९४५ २८३.५० १५०९ ५६५.५० २२७ ११३.५० ६० ३०.०० २८७ १४३.५० १७९६ ७०९.००

८ २४.०० १९ ५७.०० ० ०.०० २७ ८१.०० २७८४ १३९२.०० ४६६५ १३९९.५० ७४४९ २७९१.५० १११६ ५५८.०० २७९ १३९.५० १३९५ ६९७.५० ८८४४ ३४८९.००
४३८२ १३१४६.०० १९६ ५८८.०० ७० २१०.०० ४६४८ १३९४४.०० ३२४४८ १६२२४.०० ५४०८० १६२२४.०० ८६५२८ ३२४४८.०० १२९८० ६४९०.०० ३२४४ १६२२.०० १६२२४ ८११२.०० १०२७५२ ४०५६०.००

प र श ट २.५

िज हा नहाय भौ तक आ थक काय म
आ थक .हजारात

जै वक खते

सन २०१९-२० : रा य अ न सुर ा अ भयान - पौि टक तृणधा य ( वार / बाजर /नाचणी)

मा णत बयाणे उ पादन (१० वषापे ा कमी)
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एकूण एकाि मक 
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यव थापन
एकूण तणनाशकवार रासाय नक / जै वक 
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एकूण पौि टक 
तृणधा य 
(क :रा य)मनु यच लत फवारणी यं  (इतर 

शेतक यांसाठ )  िज हा तर  डीह कर
िज हा तर य कायशाळा

चार व स धी

ले झी घटक

मनु यच लत फवारणी यं  
(अन.ुजाती ,अन.ुजमाती, म हला, लघ ु

व सीमांत  शेतक यांसाठ  )

एकूण

सुधा रत कृषी औजारे  (६०:४०)
पक प धतीवर आधा रत 

श ण (६०:४०)

ाथ मक या सयं

ल नर कम ेडर



िनिव ठा (नाव) मा ा िनिव ठा (नाव) मा ा

कृिष पयवे क ...

टीप - येक मिह या या अखेरीस सादर करावा . खरीप व रबीचे अंितम भेटी या अहवालासोबत उ पादकतेचा अहवाल सादर करावा .

मंडळ कृिष अिधकारी ....

टीप - येक मिह या या अखेरीस सादर करावा . खरीप व रबीचे अंितम भेटी या अहवालासोबत उ पादकतेचा अहवाल सादर करावा .

िपक १

िपक २

िपक ३

िपक १

िपक २

िपक ३

िज हा अधी क कृिष अिधकारी ....

टीप - िपक ा यि क भेटीचा िज ाचा येक मिह याचा एकि त अहवाल पुढील मिह या या १० तारखेपयत सादर करावा .

मंडळ कृिष अिधका याचे 

नाव, भेट िद याची 

तारीख, पीक व पीक 

वाढीची अव था

िपक ा यि काचे 

नाव, िठकाण, 

शेतक याचे नाव, े  

(हे.)

िनरी णे (कीड, रोग, 

िपकाची वाढ- 

समाधानकारक कवा 

कसे, पाऊस/पावसाचा 

खंड

प  १ अ
पीक ा यि क भेटीचा तपशील

 रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन 2019-20 अंतगत िपक ा यि कांना कृिष पय वे कांनी िनयिमत िदले या भेट चा तपशील

उपल ध करावया या िनिव ठा य  उपल ध केले या िनिव ठाअ. .

िनरी णे (कीड, रोग, िपकाची 

वाढ- समाधानकारक कवा कसे, 

पाऊस/ पावसाचा खंड

पुढील १५ 

िदवसात 

करावयाची 

कायवाही

कृिष पयवे काचे नाव, 

भेट िद याची तारीख, 

पीक व पीक वाढीची 

अव था

िपक ा यि काचे 

नाव, िठकाण, 

शेतक याचे नाव, े  

(हे.)

कृिष सहा यकाचे नाव, 

व यांना िदले या सूचना

प  १ ब

शेरा

अ. . तालुका िपक ल टर (सं या)  कृिष पयवे क भेटी (सं या)

कृिष सहा यक / कृिष पयवे कांना िदले या सूचना

 रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन 2019-20 अंतगत िपक ा यि कांना मंडळ कृिष अिधकारी यांनी िनयिमत िदले या भेट चा तपशील

प  १ क

रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन 2019-20 अंतगत िपक ा यि कांना कृिष पय वे क व  मंडळ कृिष अिधकारी यांनी िनयिमत िदले या भेट चा तपशील

शेरा

मंडळ कृिष 

अिधकारी  भेटी 

(सं या)

अ. .

तालुका १

तालुका २



ा यि क लॉट तुलना मक लॉट

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १ भात भात 

तालुका २ कडधा य कडधा य

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १ सोयाबीन सोयाबीन

तालुका २ तूर तूर 

तालुका ३

तालुका १ मुग मुग 

तालुका २ रबी वारी रबी वारी

तालुका ३

तालुका १ मुग मुग 

तालुका २ गहू गहू 

तालुका ३

तालुका १ उडीद उडीद 

तालुका २ रबी वारी रबी वारी

तालुका ३

तालुका १ उडीद उडीद 

तालुका २ गहू गहू 

तालुका ३

तालुका १ ख. वारी ख. वारी

तालुका २ हरभरा हरभरा 

तालुका ३

तालुका १ बाजरी बाजरी 

तालुका २ हरभरा हरभरा 

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

तालुका १

तालुका २

तालुका ३

२ बाजरी

  सलग े ावरील गट ा यि के 1

१

३  उडीद 

 मुग२

१  तूर 

मुग िपकानंतर गहू२

सुधारीत तं ानावर आधारीत िपक ा यि के 

 हरभरा ४

१ मका 

१ र बी वारी

४. राअसुअ - पौ टक अ धा य

५ ख. वारी िपकानंतर हरभरा 

६ बाजरी िपकानंतर हरभरा 

 सोयाबीन + तूर   १

मुग िपकानंतर रबी वारी

िज हा अधी क कृिष अिधकारी...

२. राअसुअ - गहू 

३. राअसुअ - कडधा य 

2 पीक प तीवर आधािरत पीक ा यि के - 

अ) सुधारीत तं ानावर आधारीत िपक ा यि के 

ब) आंतरपीक ा यि क 

क) िपक प तीवर आधारीत िपक ा याि के 

३ उडीद िपकानंतर रबी वारी

४ उडीद िपकानंतर गहू 

४. राअसुअ - भरडधा य 

 नागली३

प  २

पीक ा यि कांतील तालकुािनहाय उ पादकता अहवाल
अ) रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन 2019-20 अंतगत िपक ा यि क, आंतरपीक ा यि क व िपक प तीवर आधारीत घेतले या िपक ा यि कांचा 

उ पादकता तपशील (खरीप व र बी )

अ. . बाब
ा यि काखालील 

े  (हे टर)

उ पादकता (िकलो/हे.)

तालुका

१. राअसुअ - भात 

अ) सुधारीत तं ानावर आधारीत िपक ा यि के 

ब) िपक प तीवर आधारीत िपक ा याि के 

1  भात िपकानंतर कडधा य

भात ी प त 

ओळीत पुनल गवड 1

2



लाभाथ  

सं या

अनुदान जमा 

र कम

िज हा अधी क कृषी अिधकारी ....

प  ३

रा ीय अ  सुर ा अिभयान सन 2019-20 अंतगत यांि कीकरण घटकाचा DBT बाबतचा गती अहवाल - भात/गहू/कडधा य 

         माहे - .........

अ. . िज हा औजाराचे नाव 

औजाराचा 

ल ांक 

(सं या)

पूव संमतीसाठी 

ताकृअ कडे 

मागणी (सं या)

 ताकृअ कडून 

पूव संमती 

(सं या)

शेतक यांक

डून  औजार 

खरेदी 

(सं या)

मोका 

तपासणी 

(सं या)

शेतक यां या खा यावर 

अनुदान जमा
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प  ४ 
कृिष सहा यक तरावरील िपक कापणी योग न द वही नमुना  

सन 2019-20 

 

कृिष सहा यकाचे नाव : -------------------------------------------------------------- 

काय े  : 

ा यि काचे गाव : ----------  तालकुा : ------------    िज हा : -------------- 

िपक :                        वाण :                 

सहभागी 
शेतक-याचंे  
नाव व शेत 

गट  

ा यि कातील 
े  (हे.) 

िमळालेले उ पादन ( व/हे.) 
िकमान आधारभतू िकमतीनुसार 

िमळालेले उ प  ( ./हे.) 
ा यि कातील 

िमळालेले िन वळ 
वाढीव उ प   

( ./हे.) 
ा यि कातील  

पारंपािरक 
प दतीने  

ा यि कातील 
पारंपािरक 
प दतीचे 

       
       
       

एकूण        
 विर ठ अिधका-याने  या न दवहीत तपासणी क न िदनांकासािहत अिभ ाय न दवून वा री करावी.  
 

 ा यि काचें अनुभवाव न गावातील/जवळपास या े ातील िकती शतेक-यानंी तं ान अवलंब केला. 

यांची शेतकरी सं या ---      व े  ----- हे. 

 ा यि कास भेटी िदले या शेतक-याचंी सं या ------ 

 सदर अिभलेख अिभयाना या मू यमापनाचे वळेी उपल ध क न देणे बंधनकारक राहील. 

 

सदर कृिष सहा यकाची बदली झा यास न दवही जू होणा-या नवीन कृिष सहा यकाकडे वग करावी. सदर अिभलखे 

कायम व पी (२० वष) जतन करणे बंधनकारक राहील.  

 

 तालु ाची सरासरी उ ादकता         .......................................................................... 

 ा ि कासाठी िनधा रत उ ादकता  ......................................................................... 

 ा ि कात आ े ी  उ ादकता        ......................................................................... 


