
 

सन 2019-20 मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाांतर्गत अन्नधान्य 
षिकाांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता  प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, िशुसांवधगन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षविार् 

शासन षनणगय क्रमाांक : अअेिेी -2019/प्र.क्र.23/४-अ े
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजर्ुरु चौक, 
      मांत्रालय षव्तार, मुांबई - 400 032  
                षदनाांक : 03 जून, 201९ 
 

सांदिग:- 

1. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याण षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र    
Do No.2-1/2018 –NFSM षद. 15/03/2019 

2. कृिी आयुक्तालयाच ेित्र NFSM/Extn-1/AAP-2019-20/F.no.01/92/19, षद.22/03/2019 
3. कृिी, सहकार व शेतकरी कल्याण षविार्, कृषि व शेतकरी कल्याण मांत्रालय, िारत सरकार याांचे ित्र 

No. 2-16/2019- NFSM, षद. 18/04/2019 

4.  कृिी आयकु्तालयाच ेित्र NFSM/Extn-1/AAP-2019-20/F.no.01/92/19, षद.24/04/2019 
5. कृिी व िदुम षविार्ाचा शासन षनणगय क्र. सांकीणग-2017/प्र. क्र. 31/ 17-अे, षद. 19/04/2017  
6. कृिी आयुक्तालयाच ेित्र क्र.कृआ/षवप्र1/राअसुअ/कृआ/प्रक्र.1/153/19, षद.29/05/2019 

प्र्तावना :-  

कृषि आयुक्तालयाने सांदिांषकत २ च्या ित्रान्वये सन 2019-20 कषरता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अषियानाांतर्गत अन्नधान्य षिकाांकषरता राज्य शासनास मांजूर झालेल्या षनयत वाटिाच्या (Allocation) मयादेत 
एकूण ₹ 22019.8155 लाख रकमेचा षिक षनहाय वार्षिक कृती आराखडा कें द्र शासनाच्या मांजूरी्तव सादर 
केला होता. कें द्र शासनाने सांदिांषकत षद.18/04/2019 रोजीच्या ित्रान्वये या अषियानाकषरता एकूण                        
₹ 22019.8155 लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास मांजूरी प्रदान केलेली आहे. त्सयानुिांर्ाने सन              
२०१९-२० कषरता राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाांतर्गत अन्नधान्य षिकाांकषरता वार्षिक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन िढुीलप्रमाणे षनणगय घेत आहे -  

शासन षनणगयः        
1. सन 2019-20 कषरता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियान - अन्नधान्य षिके या 

अषियानाच्या एकूण ₹ 22019.8155 लाख (रुिये दोनशे वीस कोटी एकोणीस लक्ष आठ हजार एकशे 
िांचावन) षनधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

2. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील षिकषनहाय तसेच घटक / उिघटक षनहाय मांजूर आर्षिक व िौषतक 
लक्षयाांकाांच े षववरण सोबतच्या िषरषशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अषियानाची कें द्र व राज्याच्या 
60:40 आर्षिक सहिार्ाच्या प्रमाणात अांमलबजावणी करण्यात यावी, त्सयानुिांर्ाने अषियानाांतर्गत कें द्र व 
राज्य शासनाच्या षिकषनहाय आर्षिक सहिार्ाचा तिशील िढुीलप्रमाणे आहे - 
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   (रु.लाख) 

 

३. सदर अषियानाच्या अांमलबजावणीकषरता कें द्र व राज्य षहश्शश्शयाचा षनधी ६०:40 प्रमाणात वळेोवळेी 
अिगसांकल्िीय षवतरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृिी) याांना उिलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर षनधी कें द्र व 
राज्य षहश्शश्शयाच्या िढुील लखेाशीिाखाली सन २०१९-२० कषरता करण्यात आलेल्या अिगसांकल्िीय 
तरतूदीतनू खची टाकण्यात यावा- 

प्रवर्ग कें द्र षह्सा राज्य षह्सा 

सवगसाधारण 

मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन 
(00) (102) अन्नधान्य षिके  
(00) (25) कृिी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके 
(कें द्र षह्सा 60%) 
 (2401 4614) (योजनाांतर्गत) (दत्तमत)  
33, अिगसहाय्य  

 मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन 
(00) (102) अन्नधान्य षिके  
(00) (33) कृिी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके 
(राज्य षह्सा 40% ) 
 (2401A234) (योजनाांतर्गत) (दत्तमत) 
33, अिगसहाय्य  

अनुसूषचत 
जाती  

मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन  
(00) (789) अनुसचूीत जाती उियोजना 
(00) (05) कृिी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके 
(कें द्र षह्सा 60%)  
अनुसूषचत जाती उियोजना 
 (2401 A163), 33, अिगसहाय्य 

मार्णी क्रमाांक डी-3 
2401- िीक सांवधगन  
(00) (789) अनुसचूीत जाती उियोजना 
(00) (06) कृिी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके 
(राज्य षह्सा 40%) अनुसूषचत जाती 
उियोजना (2401 A172),  
33, अिगसहाय्य  

अ.
क्र. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान- अन्नधान्य षिके 
कें द्र षह्सा 

(60%) 
राज्य षह्सा 

(40%) 
एकूण 

१ राअसुअ-िात 457.530 305.020 762.550 

2 राअसुअ-र्हू 334.879 223.252 558.131 

3 राअसुअ- कडधान्य 10979.366 7319.578 18298.944 

4 राअसुअ-िरडधान्य (मका ) 183.624 122.416 306.040 

5 राअसुअ -िौष्ष्ट्टक तृणधान्ये (ज्वारी, बाजरी, 
नाचणी व अन्य षमलेटस्) 

1256.4903 837.6602 2094.1505 

                                                    एकूण 13211.8893 8807.9262 22019.8155 
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प्रवर्ग कें द्र षह्सा राज्य षह्सा 

अनुसूषचत 
जमाती 

मार्णी क्रमाांक टी-5 
2401- िीक सांवधगन, 
796-जनजाती क्षेत्राांतर्गत उियोजना 
(िांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षते्राअांतर्गत उियोजना, 
(01) (21) कृिी उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके 
(कें द्र षह्सा 60%) (2401 A557)  
33, अिगसहाय्य  

मार्णी क्रमाांक टी-5 
2401- िीक सांवधगन, 
796-जनजाती क्षेत्राांतर्गत उियोजना 
(िांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षते्राअांतर्गत उियोजना, 
(01) (22) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्र ीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य भिके 
 (राज्य षह्सा 40%) (2401 A566)  
33, अिगसहाय्य 

४. कें द्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवहीत केल्याप्रमाणे अनुसूषचत 
जाती, अनुसूषचत जमाती तसचे मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि देण्यात यावा. 

5. कें षद्रय कृषि मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत राज्य शासनास सन 2019-20 करीता 
सांदिांषकत षद. 18/04/2019 रोजीच्या ित्रान्वये षदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू विी 
अषियानाकरीता मांजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आषण वळेोवळेी कें द्रीय कृषि मांत्रालयाने 
षदलेल्या षदशाषनदेशानुसार सदर अषियानाची अांमलबजावणी करणे बांधनकारक राहील, याबाबत 
सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण) याांनी राज्य्तरावरुन अषियानाच े सांषनयांत्रण कराव,े त्सयाचप्रमाणे 
अषियानाच्या प्रिावी अांमलबजावणी व सांषनयांत्रणाकरीता वळेोवळेी अषधन्त कायालयाांना षनदेषशत 
कराव.े  

6. राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाच्या षवषवध घटकाांतर्गत लािािी शेतकरी षनवडतेवळेी अल्ि व अत्सयल्ि ि-ू
धारक शेतकऱयाांना वा सदर शेतक-याांच्या र्टाांना प्राधान्य देण्यात याव ेतसेच, शेतक-याांचे अजग मार्वून 
िारदशगक िध्दतीने लािार्थ्यांची षनवड करावी. 

7. या अषियानाांतर्गत षवषवध षनषवष्ट्ठाांच्या खरेदीसाठी (खते, औिधे, षबयाणे, ससचन साधने, यांत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार िेट लािार्थ्यांच्या बकँ खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) याव.े सदर षनषवष्ट्ठाांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याच े ्वातांत्र्य लािार्थ्यांना राहील 
तिाषि, या अषियानाांतर्गत शासकीय सां्िाांनी/शासनाच्या सावगजषनक उिक्रमाांनी उत्सिाषदत केलेल्या 
षनषवष्ट्ठाांचा िरुवठा करण्यात येत असल्यास सांदिांषकत शासन षनणगय षदनाांक 19/04/2017 नुसार 
कायगवाही करण्यात यावी.  

8. सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांनी/तालुका कृषि अषधकाऱयाांनी अषियानाकरीता लािार्थ्यांची 

षनवड करुन अषियानाांतर्गत समाषवष्ट्ट कायगक्रम राबषवण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची यादी तालुका 

्तरावर सांकषलत करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱयाच े नाांव, र्ाांव, सव/ेर्ट क्रमाांक या बाबींसह, 

मोबाईल/दुरध्वनी क्रमाांक, बकँ खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. बाबीची माषहती सांकषलत करण्यात 

यावी. त्सयाचप्रमाणे अषियानाांतर्गत षनवडण्यात आलेल्या लािार्थ्यांची यादी षनधी प्राप्त झाल्यािासनू 15 
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षदवसाांमध्ये कृषि षविार्ाच्या सांकेत्िळावर उिलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सांबांषधत षजल्हा 

अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांची राहील. 

9.  सदर लािार्थ्यांच्या यादीनुसार सवग लािािी शेतकऱयाांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कायगक्रामाची 

प्रत्सयक्ष तिासणी त्सया-त्सया र्ावातील कृषि सहायकाांनी करावयाची असून, त्सयाांनी आिला अहवाल 

तालुका कृषि अषधकाऱयाांमार्ग त षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांना सादर करावयाचा आहे. 

त्सयाचप्रमाणे, कृषि सहायकाांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबषवण्यात आलेल्या 

कामाांच्या ियगवके्षीय तिासणीचे उषचत प्रमाण सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण) याांनी मार्गदशगक सचूनेमध्ये 

षवषहत कराव.े  

10. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर उिलब्ध 
करण्यात आला असनू त्सयाचा सांकेताक 201906031451226201 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.   
 

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

सहित्र: वरीलप्रमाणे 

 

(श्रीकाांत आांडरे्) 
अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन 

 
प्रती:-   

1. मा. मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.  
2. मा. राज्य मांत्री (कृषि) याांच े्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.षवरोधी िक्ष नेता, षवधानसिा, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई 
4.  मा.षवरोधी िक्ष नेता, षवधानिषरिद, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई 
5. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई  
6. अिर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई. 
7. अिर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षविार्, मांत्रालय, मुांबई 
8. सषचव (कृषि), कृषि व िदुम षविार्, मांत्रालय, मुांबई 
9. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िणेु. 
10. व्यव्िािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ, अकोला. 
11. सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण), कृषि आयकु्तालय, साखर सांकुल, षशवाजीनर्र, िणेु. 
12. सवग षविार्ीय कृषि सहसांचालक 
13. सवग षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी  
14. महालेखाकार ( ्िाषनक षनकाय लेखा िषरक्षा व लेखा), मुांबई.  
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15. महालेखािाल (लेखा िषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िरु 
16. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िरु 
17. सवग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
18. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयकु्तालय, िणेु 
19. षवत्त षविार् (काया. व्यय-1 / अिगसांकल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई 
20. षनवड न्ती.  

 
 
 
 

 

 
 

 

 



(रक्कम लाख)

भौतिक आर्थिक
सधुातरि िंत्रज्ञानावर आधातरि प्रात्यतिके
अ) ओळीि पनुलागवड ₹ 9000 प्रति हे. हे. 508 45.7200
ब ) श्री पद्धि ₹ 9000 प्रति हे. हे १८५८ 167.2200
क) पीक पद्धिीवर आधातरि पीक प्रात्यतिके (भाि तपकानंिर कडधान्य 
(हरभरा/चवळी/राजमा/वाल)))

₹ १५000 प्रति हे. हे 614 92.1000

२४७२ 305.0400
प्रमातिि तबयािे तविरि .
अ) सकंरीि वाि ₹ १०००० प्रति क्क्व. क्क्व. 150 15.0000
ब) अतधक उत्पादन देिारे वाि (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति क्क्व. क्क्व. 2750 27.5000
क) अतधक उत्पादन देिारे वाि (१० वर्षाच्या आिील ) ₹ २००० प्रति क्क्व. क्क्व. 5500 110.0000

८४०० 152.5000
अ) एकाक्त्मक अन्नद्रव्य व्यवस्िापन
अ) सकू्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हे 1628 8.1400
ब) एकाक्त्मक कीड व्यवस्िापन
अ) तपक सरंिि और्षधे ₹ ५०० प्रति हे. हे 17124 85.6200
ब) ििनाशके ₹ ५०० प्रति हे. हे 4123 20.6150

२२८७५ 114.3750
फ्लेक्झी घटक
कृर्षी औजारे

१) परेिी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP)  (SC / ST/ S&M / Women) ₹20000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या १० 2.0000

२) परेिी यंत्र (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  (Other farmers) ₹16000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ७ 1.1200
३) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) ₹25000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ७ 1.7500
४) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (Other farmers) ₹20000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या १० 2.0000
५) ड्रम सीडर (above 4 rows) (SC / ST/ S&M / Women) ₹4000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ७ 0.2800
६) ड्रम सीडर (above 4 rows) (Other farmers) ₹3000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ६ 0.1800
७) रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) ₹50400 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या २५ 12.6000
८) रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)  (Other farmers) ₹ 40300 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या १५ 6.0450

९) भाि मळिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) ₹100000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 4.0000

१०) भाि मळिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) ₹ 80000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 3.2000

११) बहुपीक मळिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) ₹250000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 10.0000

१२) बहुपीक मळिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers) ₹ 200000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 8.0000

13 स्वयंचतलि भाि लाविी यंत्र (above ४-८ rows, 8-16 rows) (SC / ST/ S&M / 
Women)

₹ 800000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 32.0000

१४) स्वयंचतलि भाि लाविी यंत्र (above ४-८ rows, 8-16 rows) (Other farmers) ₹ 650000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 26.0000

१५) पॉवर तटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) ₹ 85000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 3.4000
१६) पॉवर तटलर (8 BHP & above) (Other) ₹ 70000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 2.8000
१७) तरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 75000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 3.0000
१८) तरपर (Above 35 bhp) (Other) ₹ 60000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 2.4000

१९) तरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 150000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 6.0000

२०)तरपर कम बाईंडर  (Other) ₹ 120000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या ४ 4.8000

१३५ 131.5750
ब) प्रभावी कसचन साधने
पपं सचं ₹ 100०० ककवा तकमिीच्या ५० टक्के जे कमी असले िे सखं्या १४१ 14.1000

१४१ 14.1000
२७६ 145.6750

क) पीक पद्धिीवर आधातरि प्रतशिि (Two Sessions) ₹ १४००० प्रति सखं्या ३९ 5.4600
ड) स्िातनक पढुाकाराच्या बाबी
१) FPO कतरिा गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन िमिा) (Actual cost- 25.00 lakh based on 
state PWD DSR)

₹ 1250000 ककवा प्रत्यि खचाच्या  ५० टक्के जे कमी असले 
िे

सखं्या 1 12.5000

२) शेिकरी गटा कतरिा तमनी राइस तमल as per SMAM norms (50% of cost or 2.00 
lakh whichever is less)

₹ 2000०० ककवा तकमिीच्या ६० टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 10.0000

३) स्िातनक वािाचंी लागवड (Market - led- extention) ककमिीच्या ५० टक्के ₹ 4500 प्रति हे. हे. 100 4.5000
४) भाि शेिीि मत्स्यपालन ₹ 20०00 प्रति एकर एकर ६२.५ 12.5000

१६९ 39.5000
190.6350
762.5500
457.5300
305.0200

                                                                                                                                                     एकूि राअसअु -भाि
कें द्र तहस्सा (६०%)

राज्य तहस्सा (४०%)

4

पतरतशष्ट-अ

१

2

3

अ.
क्र

िपशील अनुदानाचा दर पतरमाि
मंजूर लिाकं
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                                                                                                                                                               एकूि ४ (ड)
                                                                                                                                                       एकूि ४ (अ) िे (ड)

एकूि ४ अ व ४ ब

एकूि तपक प्रात्यतिके 1 (अ) िे 1 (क)

एकूि २ (अ) िे २ (क)

एकूि ३ (अ) िे ३ (ब)

एकूि ४ (अ)

एकूि ४ (ब)



(रक्कम लाख)

भौतिक आर्थिक
सधुातरि िंत्रज्ञानावर आधातरि प्रात्यतिके

अ) सलग िते्रावरील गट प्रात्यतिके ₹ 9000 प्रति हे. हे. 1730 155.7000

ब) पीक पद्धिीवर आधातरि पीक प्रात्यतिके -
मुग\उडीद\सोयाबीन नंिर गहू ₹ १५000 प्रति हे. हे. 450 67.5000

2180 223.2000
प्रमातिि तबयािे तविरि

अ) अतधक उत्पादन देिारे वाि (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति क्क्व. क्क्व. २२३२ 22.3200

ब) अतधक उत्पादन देिारे वाि (१० वर्षाच्या आिील ) ₹ २००० प्रति क्क्व. क्क्व. ४४६७ 89.3400

६६९९ 111.6600

अ) एकाक्त्मक अन्नद्रव्य व्यवस्िापन
 सकू्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हे. 6000 30.0000

ब) एकाक्त्मक कीड व्यवस्िापन
i)   तपक सरंिि और्षधे व जैतवक घटक ₹ ५०० प्रति हे. हे. 6739 33.6950

ii)   ििनाशके ₹ ५०० प्रति हे. हे. 4000 20.0000

16739 83.6950
ससंाधन सवंधधन िंत्र/साधने  ( कृर्षी औजारे)

अ) कृर्षी यातंत्रकीकरि उप अतभयानािंगधि मंजूर

१)चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driven) (SC/ST/S&MF/ 
Women)

₹ 20000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 1.0000

२)चीजल प्लो (above 20-35 bhp tractor driven) (Other) ₹16000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 0.8000
३) परेिी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 35 BHP)  (SC / 
ST/ S&M / Women)

₹20000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 6 1.2000

४)परेिी यंत्र (Seed Drill)  ( Above 20 to 35 BHP)  (Other farmers) ₹ 16000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 0.8000

५) झीरो टील सीड कम फर्थटलायझर तिल  ( Tractor Driven above 
35 bhp) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 28000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 1.4000

६)झीरो टील सीड कम फर्थटलायझर तिल  ( Tractor Driven above 
35 bhp) (Other farmers)

₹22400 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 1.1200

७) झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर  ( Tractor Driven above 35 bhp) 
(SC / ST/ S&M / Women)

₹ 75000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 3.7500

८)झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर  ( Tractor Driven above 35 bhp) 
(Other farmers)

₹ 60000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 3.0000

९)  रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 to 35 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 8 4.0320

१०) रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 to 35 
BHP) (Other farmers)

₹ 40300 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 8 3.2240

११) बहुपीक मळिी यंत्र ( Tractor Driven above 35 bhp) ₹ 250000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 12.5000

१२) बहुपीक मळिी यंत्र ( Tractor Driven above 35 bhp) ₹ 200000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 10.0000

13) पावर तटलर (8 BHP & above)  (SC/ST/S&MF/ Women) ₹85000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 12 10.2000
१४) पावर तटलर (8 BHP & above) (Other) ₹ 70000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 10 7.0000
१५) तरपर (Above 35 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 75000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 3.7500
१६) तरपर (Above 35 bhp) (Other) ₹ 60000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 3.0000

१७) तरपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ 150000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 5 7.5000

१८)तरपर कम बाईंडर  (Other) ₹ 120000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे कमी असले िे सखं्या 4 4.8000

108 79.0760
ब) प्रभावी कसचन साधने

१) पपं सचं ₹ 100०० ककवा तकमिीच्या ५० टक्के जे कमी असले िे सखं्या 101 10.1000

२) पाण्याच्या स्त्रोिापासनू शेिापयंि पािी वाहून नेण्यासाठी 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 43500 8.7000

43601 18.8000
97.8760

पीक पद्धिीवर आधातरि प्रतशिि (Two Sessions) ₹ १४००० प्रति सखं्या 30 4.2000
 स्िातनक पढुाकाराच्या बाबी
FPO कतरिा गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन िमिा) (Actual cost- 
25.00 lakh based on state PWD DSR)

₹ 1250०० ककवा तकमिीच्या ६० टक्के जे कमी असले िे सखं्या 3 37.5000

558.1310
334.8786
223.2524

कें द्र तहस्सा (६०%)
राज्य तहस्सा (४०%)

1

3

एकूि एकंदर

2

4

एकूि तपक प्रात्यतिके 1 (अ) िे 1 (ब)

एकूि  2 (अ) व 2 (ब)

एकूि  ३ (अ) व ३ (ब)

एकूि  ४ अ

एकूि  4 ब
एकूि  ४ अ िे ब
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अ.क्र. िपशील अनुदानाचा दर पतरमाि 
मंजूर लिाकं



(रक्कम लाख)

भौतिक आर्थिक
तिक प्रात्यतिके (क्लस्टर ) (प्रति क्लस्टर १० हे.)

अ) सलग गट प्रात्यतिके
१) िूर ₹ 9000 प्रति हे. हे. 3000 270.0000
२) मुग ₹ 9000 प्रति हे. हे. 6000 540.0000

३) उडीद ₹ 9000 प्रति हे. हे. 3000 270.0000
४) हरभरा ₹ 9000 प्रति हे. हे. 7539 678.5100

हे. 19539 1758.5100
ब) आंिरिीक प्रात्यतिके

िूर + सोयाबीन ₹ 9000 प्रति हे. हे. 22250 2002.5000
क) तिक िद्धिीवर आधातरि प्रात्यतिके

१) मुग नंिर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. 800 120.0000
२) मुग नंिर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. 500 75.0000

३) उडीद तिकानंिर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. 1500 225.0000
४) उडीद तिकानंिर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. 500 75.0000

५) खरीि ज्वारी नंिर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. 6000 900.0000
६) बाजरी नंिर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. 1450 217.5000

हे. 10750 1612.5000
हे. 52539 5373.5100

अ) प्रमातिि तबयािे तविरि (१० वर्षाच्या आिील )
1) िूर ₹ ५००० प्रति क्क्व. क्क्व 6200 310.0000
2) मुग ₹ ५००० प्रति क्क्व. क्क्व 3900 195.0000

3)उडीद ₹ ५००० प्रति क्क्व. क्क्व 450 22.5000
4) हरभरा ₹ ५००० प्रति क्क्व. क्क्व 32440 1622.0000

42990 2149.5000
ब) प्रमातिि तबयािे तविरि (१० वर्षाच्या वरील)

1) िूर ₹ २५०० प्रति क्क्व. क्क्व 3400 85.0000
2) मुग ₹ २५०० प्रति क्क्व. क्क्व 1500 37.5000

3)उडीद ₹ २५०० प्रति क्क्व. क्क्व 540 13.5000
4) हरभरा ₹ २५०० प्रति क्क्व. क्क्व 16050 401.2500

21490 537.2500
64480 2686.7500

क) तबयािे उत्िादनास सहाय्य  (क्क्व.)(१० वर्षाच्या आिील )
1) िूर ₹ 2500 प्रति क्क्व. क्क्व 20000 500.0000
2) मुग ₹ 2500 प्रति क्क्व. क्क्व 12000 300.0000

3) उडीद ₹ 2500 प्रति क्क्व. क्क्व 4000 100.0000
4) हरभरा ₹ 2500 प्रति क्क्व. क्क्व 71470 1786.7500

१०७४७० 2686.7500
अ) एकात्त्मक अन्नद्रव्ये व्यवस्िािन

1) सकू्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. हे. 53660 268.3000
2) तजप्सम ₹ ७५० प्रति हे. हे. 29310 219.8250

3) जैतवक खिे ₹ ३०० प्रति हे. हे. 82930 248.7900
165900 736.9150

ब) एकात्त्मक कीड व्यवस्िािन
1) तिक सरंिि और्षधे ₹ ५०० प्रति हे. हे. 331430 1657.1500

2) ििनाशक ₹ ५०० प्रति हे. हे. 58540 292.7000
389970 1949.8500
555870 2686.7650

ितरमाि

सन २०१९-१० कतरिा मंजुर वार्थर्षक कृिी आराखडा : राष्ट्रीय अन्न सरुिा अतभयान -कडधान्य

१

मंजूर लिाकं

२

अतधक उत्िादन देिाऱ्या वािाच े तबयािे उत्िादन व तविरि

अ.क्र. ििशील अनुदानाचा दर

                                                                                                         एकूि गट प्रात्यतिके

                                                                               एकूि तिक िद्धिीवर आधातरि प्रात्यतिके
                                                                                        एकूि तिक प्रात्यतिके १ अ) िे १ क)

                                                                                                                            एकूि 2 अ  

                                                                                                   एकूि 2 ब 
                                                                                                               एकूि 2 अ िे २ ब  

३

                                                                                                                    एकूि ३ ब 
                                                                                                              एकूि ३ अ िे ब 

                                                                                                                    एकूि 2 क

                                                                                                                    एकूि ३ अ 



भौतिक आर्थिक
ितरमाि

मंजूर लिाकं
अ.क्र. ििशील अनुदानाचा दर

अ) ससंाधन सवंधधन िंत्र/साधने  (कृर्षी औजारे )
कृतर्ष यातंत्रकीकरि उि अतभयाननुसार

1) िरेिी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP) (SC / ST/ S&M / 
Women)

₹20000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 190 38.0000

2) िरेिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP)  (Other farmers)
₹ 16000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे 

कमी असले िे
सखं्या 229 36.6400

3) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above 35 BHP) (SC / ST/ S&M 
/ Women)

₹75000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 381 285.7500

4) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above 35 BHP) (Other farmers)
₹ 60000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे 

कमी असले िे
सखं्या 458 274.8000

5)  रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 to 35 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women)

₹ 50400 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 762 384.0480

6i) रोटाव्हेटर  (Tractor driven above 35 BHP)   (Above 20 to 35 
BHP) (Other farmers)

₹ 40300 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 457 184.1710

7) बहुिीक मळिी यंत्र (Tractor driven above 35 BHP)   (SC / ST/ 
S&M / Women)

₹ 250000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 192 480.0000

8) बहुिीक मळिी यंत्र  (Tractor driven above 35 BHP)   (Other 
farmers)

₹ 200000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 229 458.0000

9) िााँवर तटलर (8 BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women)
₹85000 ककवा तकमिीच्या 50 टक्के जे 

कमी असले िे
सखं्या 229 194.6500

10) िााँवर तटलर (8 BHP & above) (Other farmers)
₹ 70000 ककवा तकमिीच्या 40 टक्के जे 

कमी असले िे
सखं्या 460 322.0000

3587 2658.0590
ब) कसचन साधने व सतुवधा

१) िाण्याच्या स्त्रोिािासनू शेिाियंि िािी वाहून नेण्यासाठी िाईि (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 606000 121.2000

2) ििं सचं
₹ 100०० ककवा तकमिीच्या ५० टक्के जे 

कमी असले िे
सखं्या ४००१ 400.1000

610001 521.3000
613588 3179.3590

क) िीक िद्धिीवर आधातरि प्रतशिि (Two Sessions) ₹ १४००० प्रति सखं्या 1279 179.0600

ड) प्रकल्ि व्यवस्िािन चमू व सकंीिध

i) तजल्हा स्िर ३१ 449.5000
ii) राज्य स्िर २ 38.5000

488.0000

1) शेिकरी गटा कतरिा तमनी डाळ तमल  as per SMAM norms (50% of 
cost or 1.25 lakh whichever is less)

₹ 1250०० ककवा तकमिीच्या ६० टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 207 258.7500

2) FPO कतरिा गोदाम बाधंकाम ( 250 मे टन िमिा) (Actual cost- 
25.00 lakh based on state PWD DSR)

₹ 1250000 ककवा प्रत्यि खचाच्या  ५० 
टक्के जे कमी असले िे

सखं्या 52 650.0000

3) FPO साठी बीज प्रतक्रया सचं/ Cleaning & Grading Unit (actual cost 
Rs. 20 lakh)

₹ १०००००० ककवा तकमिीच्या ५० टक्के जे 
कमी असले िे

सखं्या 11 110.0000

२७० 1018.7500
4865.1690

                                                                           एकूि एकंदर 18298.9440
10979.3664
7319.5776                                                                                                                                                                                        राज्य तहस्सा (४०%)

कें द्र तहस्सा (६०%)

४

इ) स्िातनक िढुाकाराच्या बाबी

                                                                                                                                                                       एकूि ४ इ
                                                                                                                               एकूि ४ अ िे ४ इ 
                                                                                                                                   एकूि एकंदर

                                                                                   एकूि ४ ड

                                                                                                                          एकूि  ४ अ

                                                                                                                             एकूि ४ ब 
                                                                                                             एकूि ४ (अ) िे ४ (ब)



भौतिक आर्थिक

मका रु. ६०००/हे. हेक्टर 249.87 149.92

मका + िूर /मका +सोयाबीन रु. ६०००/हे. हेक्टर 107.20 64.32

357.07 214.24

मका रु. ३०००/ क्क्िं. क्क्िंटल 0 0.00

मका रु. १५००/ क्क्िं. क्क्िंटल 0 0.00

मका रु. १००००/ क्क्िं. क्क्िंटल 918.00 91.80

918.00 91.80

306.04

183.62

122.42

एकूण सधुातरि िं सकंतरि तबयाणे तिंिरण 2 (अ + ब + क)

एकूण भरडधान्य (मका) (कें द्र:राज्य 60:40)

कें द्र तहस्सा (60 टक्के )

राज्य तहस्सा (40 टक्के )

1

तिक प्रात्यतिके : मका (कें द्र:राज्य ६०:४०)(१० हे.समूह प्रात्यतिक )

अ) सधुातरि िंत्रज्ञान आधातरि तिक प्रात्यातिके

ब) आंिर तिक प्रात्यातिके

एकूण सधुातरि िंत्रज्ञान आधातरि तिक प्रात्यातिके

2

प्रमातणि तबयाणे तिंिरण : मका (कें द्र:राज्य 60:40)

अ) सधुातरि तबयाणे (१० िंर्षा आिील)

 ब) सधुातरि तबयाणे (१० िंर्षा िंरील)

क) सकंरीि तबयाणे

सन २०१९-१० करिता मजुंि वार्षिक कृती आिाखडा: िाष्ट्रीय  अन्न सिुक्षा अभियान-ििडधान्य  (मका)

 िक्कम (रु. लाखात)

अ. क्र. बाबी मंजुर अिथसाहाय्य दर ितरमाण
लिाकं



भौतिक आर्थिक

i) ज्वारी 852 511.20

ii) बाजरी 500 300.00

iii) नाचणी * 175 104.96

1527 916.16

ज्वारी रु. १००००/क्वव. क्ववटल 1014 101.40

1014 101.40

१) ज्वारी (१० वर्षाआिील अतिसतूचि वाण ) रु. ३०००/ क्वव. 5301 159.03

२) बाजरी (१० वर्षाआिील अतिसतूचि वाण ) रु. ३०००/ क्वव. 1733 51.99

7034 211.02

ज्वारी (१० वर्षावरील अतिसतूचि वाण ) रु. १५००/ क्वव. क्ववटल 6212 93.18

6212 93.18

13246 304.20

14260 405.60

१) ज्वारी 4382 131.46

२) बाजरी 196 5.88

3) नाचणी * 70 2.10

4648 139.44

१) सकू्ष्म अन्नद्रव्य रु. ५००/हे. 32448 162.24

२) जैतवक खिे रु. ३००/हे. 54080 162.24

86528 324.48

१) िणनाशके 12980 64.90

२) तिक सरंक्षण और्षिे 3244 16.22

16224 81.12

102752 405.60

सिुातरि कृर्षी औजारे  (६०:४०)

१) मनुष्यचतलि फवारणी यंत्र (अनु.जािी ,अनु.जमािी, 
मतहला, लघु व सीमािं  शेिकऱयासंाठी )

तकमिीच्या 50 % ककवा रु.750 यािकैी 
कमी असले िे

सखं्या 7211 54.083

२) मनुष्यचतलि फवारणी यंत्र (इिर शेिकऱयासंाठी )
तकमिीच्या 40 % ककवा रु.600 यािकैी 

कमी असले िे
सखं्या 2253 13.518

9464 67.601

१) तिक िद्धिीवर आिातरि प्रतशक्षण (६०:४०) रु.14000/प्रतश.(4 सत्रासाठी) सखं्या ५० ७.०००

२) प्रचार व प्रतसद्धी - तजल्हा स्िर १.० लाख /तजल्हा सखं्या 26 26.00

३) तजल्हा स्िरीय काययशाळा २.५ लाख /काययशाळा सखं्या 26 65.00

१) वलीनर कम गे्रडर १.०० लाख / युतनट सखं्या 55 55.00

२) डीहस्कर ०.७५ लाख / युतनट सखं्या 9 6.75

166 159.75

9630.000 227.35

2094.1505

1256.4903

837.6602
* बाब बदलालाद्वारे रागी तिकासाठी मंजूर काययक्रम

एकूण एकात्ममक कीड व्यवस्िािन

एकूण एकात्ममक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्िािन ( INM & IPM)  (एकूण ४ +५)

फ्लेवझी घटक

६(अ)

एकूण कृर्षी औजारे ६ (अ)

६(ब)
प्राितमक प्रतक्रया सयंत्र

एकूण ६ (ब)

एकूण फ्लेवझी घटक [६(अ) िे ६(ब)]

एकूण िौत्ष्टक िृणिान्य (ज्वारी , बाजरी , नाचणी ) (कें द्र:राज्य 60:40)
कें द्र तहस्सा (60 टवके )

राज्य तहस्सा (40 टवके )

एकूण तबयाणे उमिादन (3)

४

एकात्ममक अन्नद्रव्य व्यवस्िािन (INM)- (६०:४०)

हेवटर

एकूण एकात्ममक अन्नद्रव्य व्यवस्िािन

५

एकात्ममक कीड व्यवस्िािन (IPM)- (६०:४०)

रु. ५००/हे. हेवटर

क्ववटल

एकूण (१० वर्षाआिील अतिसतूचि वाण ) ८० टवके

एकूण  (१० वर्षावरील अतिसतूचि वाण ) २० टवके

एकूण सिुातरि तबयाणे तविरण

एकूण तबयाणे तविरण 2 (अ + ब)

३

प्रमातणि तबयाणे उमिादन

सिुातरि तबयाणे १० वर्षाआिील अतिसतूचि वाण  (६०:४०)

रु. ३०००/क्वव क्ववटल

२

प्रमातणि तबयाणे तविरण (कें द्र:राज्य 60:40)

अ)  सकंतरि तबयाणे (एकूण तबयाणे तविरण घटकाच्या २५ % )

एकूण सकंतरि तबयाणे तविरण

ब) सिुातरि तबयाणे (एकूण तबयाणे तविरण घटकाच्या ७५ % )

सन २०१९-१० कतरिा मंजुर वार्थर्षक कृिी आराखडा : राष्रीय अन्न सरुक्षा अतभयान-िौत्ष्टक िृणिान्य
आर्थिक रु. लाखाि 

अ. 
क्र.

बाबी मंजुर अिय सहाय्य दर ितरमाण
लक्षाकं

1

तिक प्रामयतक्षके  (कें द्र:राज्य ६०:४०)  (१०  हेवटर समूह प्रामयतक्षक )

रु. ६०००/हे. हेवटर

एकुण तिक प्रामयतक्षके
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