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महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसांवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय त्रवकास व म्स्यव्यवसाय त्रवाा
शासन त्रनणधय क्रमाांकः कृयाांयो-0818/प्र.क्र.231/14अे
मादाम कामा मा ध, हु ता्मा राज ुर चौक
मांिालय, मुांबई-400032
तारीख: 16 सप्टें बर, 2019
सांदाध :- कृषी व पदु म त्रवाा ाचा शासन त्रनणधय क्रमाांक :कृयाांयो-0818/प्र.क्र.231/14-अे,
त्रद.12 सप्टें बर, 2018.
प्रस्तावना:
राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रायान राबत्रवण्यात येत आहे. सदर
उप अत्रायानाच्या सन 2016-17 च्या मा धदशधक सूचनानुसार पॉवर चलीत उपकरणाांत धत
रोटाव्हेटरसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान दे य होते :
अ.क्र

उपकरणाांचे नाांव

अनुसूत्रचत जाती, अनुसूत्रचत

इतर शेतकरी

जमाती, अल्प व अ्यल्प ाू-र्ारक
शेतकरी व मत्रहला लााार्थी
महत्तम अनुदान

अनुदानाचे

महत्तम

अनुदानाचे

मयादा

प्रमाण

अनुदान

प्रमाण

मयादा
1.

रॅक्टर/पॉवर त्रटलर
(20

BHP

चत्रलत

0.35 लाख

50%

0.28 लाख

40%

0.44 लाख

50%

0.35 लाख

40%

खाली)
उपकरणे

(रोटाव्हेटर)
2.

रॅक्टर(20
BHP)
उपकरणे
(रोटाव्हेटर)

ते

35

चत्रलत
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केंद्र शासनाने सन 2018-19 या वषामध्ये कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रायानाच्या
सुर्ारीत मा धदशधक सूचना त्रन धत्रमत केल्या. सदर मा धदशधक सूचनाांमध्ये अनुदानासाठी
रॅक्टर/पॉवर त्रटलर (20 BHP खाली) चलीत उपकरणाांमध्ये रोटाव्हेटरचा समावेश नाही. 20
ते 35 BHP वरील रॅक्टर चलीत 5 फुट व ्यावरील रांदीच्या रोटाव्हेटरचा समावेश करण्यात
आला आहे.
राज्यातील शेतकऱयाांना यापुवी कृषी याांत्रिकीकरणाांत धत 20 BHP खालील
रॅक्टर/पॉवर त्रटलर खरेदीसाठी अनुदान दे ण्यात आलेले आहे व सद्यस्स्र्थतीत सुध्दा अनुदान
दे ण्यात येते. सदर रॅक्टर/पॉवर त्रटलरसाठी पॉवर चलीत उपकरणाांमध्ये 5 फुटाखालील
रोटाव्हेटरची आवश्यकता असते. शेतकऱयाांकडू न 5 फुटापेक्षा कमी रांदीच्या रोटाव्हेटरची
मा णी मोठ्या प्रमाणावर येत होती. या सवध बाबींचा साकल्याने त्रवचार करन केंद्र शासनाच्या
सन 2016-17 च्या कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रायानाच्य मा धदशधक सूचनानुसार, 20 BHP
खालील रॅक्टर/पॉवर त्रटलर चलीत रोटाव्हेटरासाठी (5 फुटापेक्षा कमी रांदीच्या) अनुज्ञय
े
असलेल्या अनुदानाच्या मयादे त सांदाार्ीन त्रद.12 सप्टें बर,2019 च्या शासन त्रनणधयान्वये
प्रशासकीय मान्यता त्रदलेल्या राज्य पुरस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण योजनेमर्ून अनुदान दे ण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या त्रवचारार्ीन होता. अनुषां ाने खालीलप्रमाणे त्रनणधय घेण्यात आला आहे:शासन त्रनणधय :
1. राज्य पुरस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण योजनेंत धत रॅक्टर/पॉवर त्रटलर (20BHP पेक्षा
कमी) चलीत रोटाव्हेटरसाठी (5 फुटापेक्षा कमी रांदीच्या) अनुदान दे ण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
2. सदर रोटाव्हेटरसाठी अनुदानाची मयादा पुढीलप्रमाणे :उपकरणाांचे नाांव

अनुसूत्रचत जाती, अनुसूत्रचत

इतर शेतकरी

जमाती, अल्प व अ्यल्प ाूर्ारक शेतकरी व मत्रहला लााार्थी
महत्तम अनुदान

अनुदानाचे

महत्तम

अनुदान

मयादा

प्रमाण

अनुदान

पद्धती

मयादा
रॅक्टर/पॉवर

त्रटलर

0.35 लाख

50%

0.28 लाख

(20BHP पेक्षा कमी)
चलीत रोटाव्हेटर (5
फुटापेक्षा

कमी

रांदीच्या)
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वरीलप्रमाणे अनुसूत्रचत जाती, अनुसूत्रचत जमाती, अल्प व अ्यल्प ाू-र्ारक शेतकरी व
मत्रहला लााार्थी याांना रोटाव्हेटरच्या ककमतीच्या 50% ककवा र.35,000/- व इतर शेतकरी
याांना 40% ककवा र.28,000/- यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या रकमेचे अनुदान दे य राहील.
3. या योजनेंत धत समात्रवष्ट्ट केलेल्या 5 फुटाखालील रांदीच्या रोटाव्हेटरच्या अनुदानासाठी केंद्र
पुरस्कृत कृषी याांत्रिकीकरण उप अत्रायानाांत धत दे य रोटाव्हेटरसाठी असलेले सवध ताांत्रिक
त्रनकष ला ु राहतील.
सदर

शासन

त्रनणधय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्र्थळावर उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201909161130181001
असा आहे . हा आदे श त्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांत्रकत करन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(श्रीकाांत आांड े)
अवर सत्रचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत्रत,
1) मा.मांिी (कृषी/फलो्पादन) याांचे खाज ी सत्रचव, मांिालय, मुांबई.
2) मा.राज्यमांिी (कृषी व पणन) याांचे खाज ी सत्रचव मांिालय, मुांबई.
3) सत्रचव (कृषी) याांचे स्स्वय सहायक, मांिालय, मुांबई.
4) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
5) सांचालक (त्रन. व ु.त्रन.), कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
6) सांशोर्न सांचालक, महा्मा फुले कृषी त्रवद्यापीठ, राहु री
7) सांशोर्न सांचालक, वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी त्रवद्यापीठ, पराणी
8) सांशोर्न सांचालक, डॉ.बाळासाहेब सावांत कोकण कृषी त्रवद्यापीठ, दापोली
9) सांशोर्न सांचालक, डॉ.पांजाबराव दे शमुख कृषी त्रवद्यापीठ, अकोला
10) सवध त्रवाा ीय कृषी सहसांचालक
11) त्रजल्हा अत्रर्क्षक कृषी अत्रर्कारी (सवध)
12) सवध कृषी त्रवकास अत्रर्कारी/सवध उपत्रवाा ीय कृषी अत्रर्कारी/सवध तालुका कृषी
अत्रर्कारी/
13) सवध मांडळ कृषी अत्रर्कारी
14) सवध त्रजल्हा कोषा ार अत्रर्कारी
15) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -1/2 मुांबई/ना पुर
16) सांचालक, अर्थध व साांस्ययकी सांचालनालय, मुांबई
17) सांचालक, लेखा व कोषा ार, मुांबई
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18) मुयय लेखा परीक्षक, स्र्थात्रनक त्रनर्ी लेखा, नवी मुांबई, वाशी.
19) उप मुयय लेखा परीक्षक, स्र्थात्रनक त्रनर्ी लेखा,कोकण/ नात्रशक/ पुणे/ औरां ाबाद/
अमरावती/ ना पुर
20) उप सांचालक, लेखा व कोषा ारे कोकण /नात्रशक /पुणे/ औरां ाबाद/ अमरावती/ ना पुर
21) सवध कायासने व पयधवत्रे क्षय अत्रर्कारी (कृषी) कृषी व पदु म त्रवाा , मांिालय,मुांबई-32
22) त्रनवडनस्ती.
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