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काचा: 
1) कृबि क पद म बकाागताचा शासन बनण य क्. आऊयो-2416/प्र.क्.177/4-अे, बद. 9.८.2017 
2) कृबि क पद म बकाागत, शासन पत्रां क्. सूससयो-2117/प्र .क्. 227/४अे, बद .18.09.2017 
3) कृबि क पद म बकाागताचा शासन बनण य क्. आऊयो-2417/प्र.क्.127/3-अे, बद. 30.८.2017 
4) कृबि क पद म बकाागत, शासन पत्रां क्. सुंकीण  -2017/प्र .क्. 142/3अे, बद .24.04.2018 

प्र्ताकना:- 

राज्याती  अन सूबचत जमातीती  शेतकऱयाुंच्या उत्पन्नात काढ करुन त्याुंचे जीकनमान 
उुंचाकण्यासाठी  तसेच त्याुंना ्कयुंपूण  करण्यासाठी आकश्यक िािी बकचारात घेऊन सुंदाार्ीन  बद. 9 
ऑगत्ट, 2017 रोजीच्या शासन बनण यान्कये आबदकासी उपयोजना स र्ाबरत करण्यात आ ी आरे. 
सुंदाार्ीन बद. 30 बडसेंिर, 2017 च्या शासन बनण यान्कये  प्र्त त आबदकासी उपयोजना स र्ाबरत करून 
बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   राज्यात रािबकण्यात येत आरे. या 
योजनेंतगत त रु. १.५०  ाख मयादेपयंत कार्षिक उत्पन्न असणाऱया अन सूबचत जमाती प्रकगताच्या 
शेतकऱयाुंना “नकीन बकरीर खोदणे, ज नी बकरीर द रु्ती, इनक े िोअसरगत, कीज जोडणी आकार, पुंप 
सुंच, बपव्रीसी/एचडीपीई पाईप, शेत तळयाुंच ेप् ा्टीक अ्तरीकरण, परस िागत, सूक्ष्म ससचन सुंच” या 
िािींसाठी अन दान देण्यात येते. 

सन 2019-20 कबरता आबदकासी बककास बकाागताने बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना (क्षते्रांाुंतगत त क 
क्षते्रांािारेरी   बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतगत त (क्षते्रांाुंतगत त क क्षेत्रांािारेरी   क्षते्रांािारेरी  
काय क्मासाठी रू. 3483.96 ाख (रू. चौत्तीस कोटी त्र्याऐुंशी  क्ष शरान्नक  रजार फक्त  क क्षते्रांाुंतगत त 
काय क्मासाठी रु.6587.13  ाख (रु.पासष्ट्ट कोटी सत्त्याऐुंशी  क्ष तेरा रजार फक्त  असा एकूण                        
रू. 10071.09  ाख (रु. शुंार कोटी एकारत्तर  क्ष नऊ रजार फक्त  बनर्ी बजल्रा्तराकर उप ब्र् 
करुन बद ा आरे. चा  ू किासाठी सदर बनर्ीच्या मयादेत योजनेंतगत त  ााार्थ्यांची बनकड करून 
योजनेंतगत त काय क्माच्या अुंम िजाकणीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची िाि शासनाच्या बकचारार्ीन 
रोती, त्यािाित शासनाने प ढी  बनण य घेत ा आरे - 
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शासन बनण य: 

1. सन 2019-20 मध्ये अन सूबचत जमातीती  शेतकऱयाुंसाठी बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतगत त 
(क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी  , क्षते्रांािारेरी  उपयोजनेसाठी रू. 3483.96 ाख (रू. चौत्तीस कोटी 
त्र्याऐुंशी  क्ष शह्यान्नक  रजार फक्त  आबण क्षते्रांाुंतगत त उपयोजनेसाठी रु.6587.13  ाख (रु.पासष्ट्ट 
कोटी सत्त्याऐुंशी  क्ष तेरा रजार फक्त  याप्रमाणे एकूण रू. 10071.09  ाख (रु. शुंार कोटी 
एकारत्तर  क्ष नऊ रजार फक्त   बनर्ी मुंज रीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आरे. 

2. या योजनेकबरता आबदकासी बककास बकाागतामाफ त सुंिुंबर्त बजल्रा पबरिदाुंना बनर्ी बकतरीत 
करण्यात येई  आबण योजनेच्या अुंम िजाकणीस बकत्तीय मान्यता सुंिुंबर्त बजल्ह्याच े
बजल्राबर्कारी याुंचेकडून देण्यात याकी. 

3. योजनेसाठी चा ू किी मुंजूर के ेल्या अर् सुंकल्पीय तरत दीच्या मयादेत बजल्रा्तराकर योजनेची 
अुंम िजाकणी कराकी. योजनेंतगत त चा  ूकिी बजल्राबनराय मुंजूर के ेल्या तरत दींचा तपशी  क 
 ेखाशीि  सोित जोड ेल्या पबरबशष्ट्ट अ क ि येरे् नमूद असून सदर योजनेचा बनर्ी चा  ू किी 
सुंिुंबर्त  ेखाबशिाखा ी अर् सुंकल्ल्पत करण्यात आ ेल्या तरत दीतून ाागतबकण्यात याका. 

4. या योजनेंतगत त  ााार्थ्यांच्या बनकडीसाठी नकीन बकबररीसाठी बकमान ०.४० रे. क्षते्रां मयादा  ागूत 
रारी  क नकीन बकरीर खोदणे री िाि कगतळून योजनेती  अन्य िािींसाठी बकमान ०.२० रे. क्षते्रां 
मयादा  ागूत रारी  आबण योजनेंतगत त  सक  िािींसाठी कमा  ६ रे. क्षते्रां मयादा  ागूत रारी . 

5. परुंपरागतत कन बनकासी (कन अबर्कार मान्यता  अबर्बनयम, २००६ न सार कनपटे्ट र्ारक शेतकऱयाुंची 
या योजनेंतगत त प्रार्ान्याने  ााार्ी म्रणनू बनकड कराकी क त्यानुंतरच अन्य शेतकऱयाुंची  ााार्ी 
म्रणनू बनकड करण्यात याकी.  

6. या योजनेंतगत त १० अश्व शक्ती क्षमतेपयंतचे पुंप सुंच (डीझे / बकद्य त  तसेच, बपव्रीसी /एचडीपीई 
पाईपकबरता राष्ट्रीय अन्न स रक्षा अबायानाुंतगत त मुंजूर अस ेल्या मापदुंडान सार  ााार्थ्यांना १००% 
अन दान अदा कराक.े 

7. या योजनेच्या  ााार्थ्यांना सूक्ष्म ससचन सुंचाकबरता मुंजूर मापदुंडान सार येणाऱया खचा पकैी कमा  
५५% अन दान प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना - प्रबत र्ेंि अबर्क पीक योजनेतून देण्यात येई  क 
बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेच्या (क्षते्रांाुंतगत त क क्षेत्रांािारेरी   तरत दीतून ३५% अन दान (कमा   
रु. ५०,०००/- मयादेपयंत  देण्यात येई - 

I.  ााार्थ्यांचा बठिक ससचन सुंच िसबकण्याचा मुंजूर मापदुंडान सार एकूण खच                       
रु. १,५८,७३०/- (रुपय े एक  ाख अठ्ठाकन्न रजार सातशे तीस फक्त  का त्यापेक्षा कमी 
झाल्यास  ााार्थ्यांना प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना - प्रबत र्ेंि अबर्क पीक क बिरसा म ुंडा 
कृबि क्ाुंती योजना (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   या दोन योजनाुंच्या माध्यमातून ९०% 
अन दान अदा करण्यात यईे . 
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II.  ााार्थ्यांचा मुंजूर मापदुंडान सार एकूण खच  रु. १,५८,७३०/- पेक्षा जा्त झाल्यास, त्याुंना 
प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना - प्रबत र्ेंि अबर्क पीक योजनेतून मापदुंडान सार ५५% 
अन दान देण्यात येई  क बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेच्या (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   
तरत दीतून रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास रजार फक्त  अन दान देण्यात येई . 

III.  ााार्थ्यांचा त िार ससचन सुंच िसबकण्याचा मुंजूर मापदुंडान सार एकूण खच                        
रु. ७९,३६५/- (रुपय ेएकोणऐुंशी रजार तीनशे पासष्ट्ठ फक्त  का त्यापेक्षा कमी झाल्यास, 
 ााार्थ्यांना प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना-प्रबत र्ेंि अबर्क पीक क बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती 
योजना (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   या दोन योजनाुंच्या माध्यमातून ९०% अन दान अदा 
करण्यात येई .  

IV.  ााार्थ्यांचा खच  रु. ७९,३६५/- पेक्षा जा्त झाल्यास, त्याुंना प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन 
योजना-प्रबत र्ेंि अबर्क पीक योजनेतून मापदुंडान सार ५५% अन दान देण्यात येई  क 
बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेच्या (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   तरत दीतून                           
रु. २५,०००/- (रुपये पुंचकीस रजार फक्त  अन दान देण्यात येई . 

V. बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी ) या योजनेतून स क्ष्मससचन या 
िािीचा  ाा घेक  इल्च्िणाऱया शेतकऱयाुंना प्रर्मत: प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना-प्रबत र्ेंि 
अबर्क बपक योजनेमरू्न  ाा घेणे अपेक्षीत असून या योजनेमरू्न फक्त Top up साठी 
अन दान देण्यात येई . 

8. सदर योजनेची तसेच योजनेंतगत त सूक्ष्म ससचनासाठी 90 % अन दान उप ब्र् असल्याची 
बजल्रा्तराकरून व्यापक प्रबसद्धी करण्यात याकी. त्याकबरता बजल्रा कृबि बककास अबर्काऱयाुंनी 
बजल्रयाती  प्रम ख कृत्तपत्रांाुंमध्ये या योजनेंतगत त शेतकऱयाुंना अन दानाकर उप ब्र् करून देण्यात 
येणाऱया िािी क त्याकबरता बमळणारे अन दान याच्या सबक्तर तपबश ासर जाबररात प्रबसद्ध करून 
योजनेंतगत त उप ब्र् िािींसाठी इच्िूक शेतकऱयाुंना अज  करण्यास सूबचत करण्यात याक.े 

9. या योजनेंतगत त चा ू किी बजल्रयाुंना उप ब्र् करून देण्यात येणाऱया बनर्ीचे समन्यायी पद्धतीने 
ता  का बनराय काटप कराक.े त्याकबरता, कृबि गतणनेन सार बजल्रयाती  एक ण अन सूबचत जमाती 
प्रकगताती  शेतकऱयाुंपैकी सुंिुंबर्त ता  क्याती  सदर प्रकगताच्या शेतकऱयाुंच्या सुंख्येच्या प्रमाणात 
प्रत्येक ता  क्याुंचा आर्षर्क  क्षाुंक बनबित कराका क सदर  क्षाुंकाच्या मयादेत सुंिुंबर्त 
ता  क्याती  इच्ि क शेतकऱयाुंमरू्न पात्रां  ााार्थ्यांची बनकड करण्यात याकी. 

10. योजनेंतगत त मरा-ऑन ाईन या सुंकेत्र्ळाकर अज  करण्याची स बकर्ा उप ब्र् करून देण्यात यते 
आरे, त्याद्वारे इच्िूकाुंना अज  करण्याकबरता बकमान 1 मबरन्याुंचा का ाकर्ी द्याका. 

11. सुंिुंबर्त ता  क्याच्या आर्षर्क  क्षाुंकापेक्षा अबर्क अज  प्राप्त झाल्यास बजल्रा बनकड सबमतीने 
 ााार्थ्यांची सोडत पद्धतीने बनकड कराकी. री सोडत प्रबकया अज दाराुंच्या क  ोक प्रबतबनर्ींच्या 
उपल््र्तीत बजल्रा्तराकर ता  का बनराय रािकाकी. अशाप्रकारे, सोडतीद्वारे प्रत्येक ता  क्याती  
 ााार्थ्यांची बनकड यादी तसेच, प्रबतक्षा यादी क्मकारीन सार प्रबसद्ध कराकी. सदर ता  का बनराय 
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या द्याुंच्या प्रती पुंचायत सबमती क बजल्रा पबरिदेच्या सूचना फ काकर  ाकाकी तसेच, बजल्रा 
पबरिदेच्या सुंकेत ्र्ळाकर देखी  प्रबसद्ध कराकी. 

12. सोडतीद्वारे नकीन बकरीर क ज नी बकरीर द रु्ती या िािींसाठी बनकड ेल्या  ााार्थ्यांना त्याुंची बनकड 
झाल्यािाित सोडती नुंतर ७ बदकसाुंत  खेी सूचनेद्वारे कळकाक.े तदनुंतर  ााार्थ्यांच्या प्रक्षते्रांाची 
्र्ळ पारणी कराकी आबण ताुंबत्रांक व्यकराय ता तपासणी अुंती,  ााार्थ्यांचे नकीन बकबरर खोदाकयाचे 
बठकाण तसेच,  ााार्थ्यांच्या ज न्या बकबरर द रु्तीचे प्र्ताक ताुंबत्रांकदृष्ट्या योग्य असल्याच े
आढळल्यास, सदर िािींचे अुंदाजपत्रांक मुंजूर करून सुंिुंबर्त  ााार्थ्यांच्या प्र्ताकाुंना पूक सुंमती 
देण्याची काय कारी सोडतीच्या बदनाुंकापासून ४५ बदकसाच्या आत कराकी. त्याचप्रमाणे, ्र्ळ 
पारणीमध्ये ज्या  ााार्थ्यांचे प्र्ताक ताुंबत्रांकदृष्ट्या अयोग्य आढळती  त्याुंची बनकड रद्द कराकी क 
प्रतीक्षा यादीती  पात्रां असणाऱया प ढी   ााार्थ्यांची बनकड करण्यात याकी. 

13. योजनेंतगत त नकीन बकरीर क ज नी बकरीर द रु्ती यािािींबशकाय अन्य िािींसाठी बनकड झा ले्या 
 ााार्थ्यांना सोडतीनुंतर ७ बदकसाुंतपूक  सुंमती देण्यात याकी क त्याुंना योजनेचा  ाा चा  ूआर्षर्क 
किातच द्याका. 

14. योजनेंतगत त िािींची बकबरत का ाकर्ीत अुंम िजाकणी न करणाऱया  ााार्थ्यांची पूक सुंमती रद्द 
करण्यात याकी क तदनुंतर प्रबतक्षा यादीती  क्मकारीन सार पात्रां असणाऱया प ढी   ााार्थ्यांची 
बनकड कराकी. अशाप्रकारे सदर योजने अुंतगत त  ााार्थ्यांची पारदश क पद्धतीने बनकड करून 
योजनेची अुंम िजाकणी करण्यात याकी.  

15. सदर योजनेंतगत त नकीन बकरीर खोदणेसर अन्य सक  िािींची एकबत्रांतपणे अुंम िजाकणी करणाऱया 
 ााार्थ्यांना कमा  २ किांचा का ाकर्ी अन ज्ञये रारी . 

16. नकीन बकरीर खोदण्याव्यबतबरक्त अन्य िािींकबरता बनकड ेल्या  ााार्थ्यांना चा ू आर्षर्क किातच 
सुंिुंबर्त िािींची अुंम िजाकणी पूण  करणे िुंर्नकारक रारी . 

17. सदर योजनेंतगत त बजल्ह्यास / ता  क्याकबरता प्राप्त रोणाऱया आर्षर्क  क्षाुंकाच्या मयादेतच 
 ााार्थ्यांना पूक  सुंमती देण्यात याकी. 

18. बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतगत त (क्षते्रांाुंतगत त क क्षते्रांािारेरी   सूक्ष्म ससचन सुंचाकबरता बनकड 
झा ेल्या सक   ााार्थ्यांना प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना - प्रबत र्ेंि अबर्क पीक योजनेंतगत त पूरक 
अन दान उप ब्र् करुन देण्याकबरता कृबि बककास अबर्काऱयाुंनी सुंिुंबर्त  ााार्थ्यांचे ई- बठिक 
प्रणा ीकर अज  ारून घ्याकते क सदर  ााार्थ्यांची यादी बजल्रा अबर्क्षक कृबि अबर्काऱयाुंना मुंजूरी 
कबरता पाठकाकी. 

19. बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतगत त (क्षते्रांाुंतगत त क क्षेत्रांािारेरी   ई- बठिक प्रणा ीकर अज  के ेल्या 
 ााार्थ्यांच्या प्र्ताकाुंना बजल्रा अबर्क्षक कृबि अबर्काऱयाुंनी प्रार्ान्याने मुंजूरी देऊन त्याुंना 
प्रर्ानमुंत्रांी कृबि ससचन योजना - प्रबत र्ेंि अबर्क पीक योजनेंतगत त अन ज्ञये पूरक अन दान उप ब्र् 
करुन द्याक.े त्याचप्रमाणे, त्याुंनी पूरक अन दान कगत  के ेल्या  ााार्थ्यांची यादी कृबि बककास 
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अबर्काऱयाुंना पाठकाकी जेणेकरून सदर  ााार्थ्यांना बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजनेंतगत त (क्षते्रांाुंतगत त 
क क्षते्रांािारेरी   अन ज्ञये ठरणारी अन दानाची रक्कम अदा करणे त्याुंना शक्य रोई . 

20. योजनेंतगत त िािींच्या अन ज्ञये अन दानाची रक्कम  ााार्थ्यांच्या आर्ार सुं ग्न िँक खात्याकर 
इ ेक्रॉबनक पद्धतीने कगत  कराकी. 

21. सदर योजनेची बजल्रा पबरिदेमाफ त अबाकरण योजना म्रणनू अुंम िजाकणी करण्यात याकी. 
त्याकबरता बजल्रा पबरिदेकडी  कृबि बकाागत क राज्य शासनाच्या कृबि बकाागताच्या समन्कयाने 
अुंम िजाकणी करण्याच्या दृष्ट्टीने आय क्त (कृबि  याुंनी क्षते्रांीय युंत्रांणाुंना सबक्तर सूचना बनगत मीत 
कराव्यात त्यामध्ये, योजनेंतगत त प्रत्येक िािीच्या अुंम िजाकणीची का मयादा बकबरत कराकी.  

सदर शासन बनण य मराराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळाकर 
उप ब्र् करण्यात आ ा असून त्याचा सुंकेताक 201907231733525401 असा आरे. रा आदेश 
बडजीट  ्काक्षरीने साक्षाुंबकत करुन काढण्यात येत आरे.  

मराराष्ट्राचे राज्यपा  याुंच्या आदेशान सार क नाकाने. 
 

 

                     ( उ. ना. चाुंबदकडे   
                               अकर सबचक, मराराष्ट्र शासन 

      प्रत: 
1) सबचक (कृबि  याुंचे ्कीय सरायक,कृबि क पद म बकाागत, मुंत्रांा य, म ुंिई-32 
2) प्रर्ान सबचक (आबदकासी बककास  याुंचे ्कीय सरायक,कृबि क पद म बकाागत, मुंत्रांा य,  
म ुंिई-32 

3) आय क्त कृबि , मराराष्ट्र राज्य प णे. 
4) आय क्त, आबदकासी बककास, नाबशक, 
5) सुंचा क (बक्तार क प्रबशक्षण , कृबि आय क्ता य, मराराष्ट्र राज्य, प णे (10 प्रतीसर  
6) सुंचा क (फ़ ोत्पादन  , कृबि आय क्ता य, मराराष्ट्र राज्य, 
7) सक  बजल्राबर्कारी क सद्य सबचक, बजल्रा बनयोजन बककास मुंडळ, 
8) सक  म ख्य काय कारी अबर्कारी, बजल्रा पबरिद क आबदकासी उप आय क्त  
9) सक  बकाागतीय कृबि सर सुंचा क 
10) अबतबरक्त आय क्त, आबदकासी बककास बकाागत, नाबशक/नागतपूर/ठाणे/अमराकती, 
11) सक  आबदकासी बककास उपआय क्त,  
12) सक  बजल्राबर्कारी क सद्य सबचक, बजल्रा बनयोजन बककास मुंडळ, 
13) सक  म ख्य काय कारी अबर्कारी, बजल्रा पबरिद क आबदकासी उप आय क्त, 
14) सक  बजल्रा पबरिदाुंचे म ख्य  ेखा क बकत्त अबर्कारी 
15) सक  बजल्रा अबर्क्षक कृबि अबर्कारी, 
16) सक  बजल्रा कोिागतार अबर्कारी, 
17) व्यक्र्ापकीय सुंचा क, मरािीज, अको ा, 
18) सक  कृबि बककास अबर्कारी, बजल्रा पबरिद, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19) मरासुंचा क माबरती क जनसुंपक  सचा ना य,म ुंिई, 
20) मरा ेखापा  मराराष्ट्र ( ेखा क अन ज्ञयेता  म ुंिई/नागतपूर, 
21) मरा ेखापा  मराराष्ट्र ( ेखा पबरक्षा  म ुंिई /नागतपूर, 
22) बकत्त बकाागत ( कायासन -व्यय 1/अर् सुंकल्प 13 , मुंत्रांा य, म ुंिई -32, 
23) बनयोजन बकाागत, मुंत्रांा य म ुंिई - 32,  
24) बनकड न्ती. 
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पबरबशष्ट्ट - अ 
(कृबि क पद म बकाागताचा शासन बनण य क्. सुंकीण  2019/प्र.क्.90/3-अ,े बद. 23.07.2019 सोितचे बककरणपत्रां) 

बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना-क्षते्रांािारेरी  काय क्मासाठी बजल्राबनराय कार्षिक  क्षाुंक 
 

(रु. रजारात  
मागतणी क् -  टी-9 

2225, अन सूबचत जाती, अन सूबचत जमाती , इतर मागतासकगत  क  
796, जनजाती क्षते्रां उपयोजना 

33 - बजल्रा योजना  
Sub scheme : TD030001 -Distribution’s of inputs for farmsregional improved tools and equipment’s 
plan (otsp) (बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना क्षेत्रांािारेरी )  
अ .क्.  योजना कोड िाि बजल्रा रक्कम 
1 2225E409 33 पा घर  1000 
2 2225E267 33  ातूर  11779 
3 2225E249 33 नाुंदेड  50000 
4 2225E285 33 सरगतो ी  20000 
5 2225E231 33 पराणी  3272 
6 2225E258 33 िीड  5940 
7 2225E222 33 जा ना  8580 
8 2225E211 33 औरुंगतािाद  33089 
9 2225E338 33 गतडबचरो ी  5555 
10 2225E329 33 चुंद्रपरू  30000 
11 2225E311 33 ाुंडारा  4300 
12 2225E302 33 कर्ा  15681 
13 2225E294 33 नागतपूर  30000 
14 2225E374 33 यकतमाळ  11880 
15 2225E356 33 अमराकती  5170 
16 2225E392 33 काशीम  10000 
17 2225E365 33 अको ा  6500 
18 2225E383 33 ि  ढाणा  15000 
19 2225E113 33 प णे  12000 
20 2225E196 33 अरमदनगतर  5500 
21 2225E187 33 जळगताक  14500 
22 2225E202 33 नुंदूरिार  1000 
23 2225E178 33 रू्ळे  8150 
24 2225E169 33 नाबशक  16500 
25 2225E089 33 रायगतड  10000 
26 2225E071 33 ठाणे   6000 

      27        2225E276 33 उ्मानािाद  5000 
      28         2225E131 33            साुंगत ी 2000 

एक ण 348396 
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पबरबशष्ट्ट-ि 
(कृबि क पद म बकाागताचा शासन बनण य क्. सुंकीण  2019/प्र.क्.90/3-अ,े बद. 23.07.2019 सोितचे 

बककरणपत्रां) 
बिरसा म ुंडा कृबि क्ाुंती योजना-क्षते्रांाुंतगत त काय क्मासाठी बजल्राबनराय कार्षिक  क्षाुंक 

 

(रु. रजारात  
मागतणी क् -  टी-9 

2225, अन सूबचत जाती, अन सूबचत जमाती, इतर मागतासकगत  क  
796, जनजाती क्षेत्रां उपयोजना 

31 - बजल्रा योजना  
Sub Scheme : TD030002 Various agricultural development programme. Plan (बिरसा म ुंडा 
कृबि क्ाुंती योजना क्षेत्रांाुंतगत त)  
अ .क्.  योजना कोड िाि बजल्रा रक्कम 
1 2225E071 31 ठाणे 18500 
2 2225E089 31 रायगतड 2500 
3 2225E113 31 प णे 21852   
4 2225E142 31 सो ापरू 2000 
5 2225E169 31 नाबशक 77000 
6 2225E178 31 र् ळे 36750 
7 2225E196 31 अरमदनगतर 8800 
8 2225E356 31 अमराकती 28000 
9 2225E202 31 नुंद रिार 168537 
10 2225E211 31 औरुंगतािाद 1 
11 2225E222 31 जा ना 1053 
12 2225E249 31 नाुंदेड 12500 
13 2225E258 31 िीड 1 
14 2225E267 31  ातूर 900 
15 2225E329 31 चुंद्रप र 50000 
16 2225E338 31 गतडबचरो ी 124312 
17 2225E347 31 गतोंबदया 16000 
18 2225E374 31 यकतमाळ 30057 
19 2225E409 31 पा घर 50000 
20 2225E187 31 जळगताक 7450 
21 . 2225E294 31 नागतपूर 2500 

एकूण 658713 
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