
ਮਸ਼ੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ- ਪਿਹਲ0 ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸੂਚਨਾਵ0 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ 
 

1. ਜੇਕਰ ਿਬਨ( ਕਾਰ/ਿਕਸਾਨ ਨ+  ਪਿਹਲ/ ਇਨ-ਿਸਟੂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ (CRM) ਸਕੀਮ ਜ/ ਸਮੈਮ (SMAM) ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 

ਿਤੰਨ ਸਾਲ/ ਦੌਰਾਨ (2018-19, 2019-20, 2020-21) ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤ/ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ 

ਤK ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

2. ਸਕੀਮ/ (CRM & SMAM) - ਿਬਨ( ਕਾਰ ਿਕਸ ੇਸਕੀਮ ਿਵਚ ਜਾ ਦੋਵ/ ਸਕੀਮ/ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  
 

3. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼Oੇਣੀ ਿਵਚ ਿਬਨ( ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤK ਵੱਧ ਿਤੰਨ (3) ਮਸ਼ੀਨ/ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦ ੈਹੈ ਅਤੇ 

ਗਰੱੁਪ ਸ਼Oੇਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤK ਵੱਧ 12 ਮਸ਼ੀਨ/ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦ ੈਹੈ। 
 

4. ਦੋਵ/ ਸਕੀਮ/ (CRM/SMAM) ਿਵੱਚ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰ/ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ (ਿਵਭਾਗ ਵਲ'  ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰ6 ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।): 
 

ਇਨ-ਿਸਟੂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ (CRM) ਸਕੀਮ 
 

ਲੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਦਰ 

1 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਸਬਿਸਡੀ ਿਞਚ ੌਜੋ ਘੱਟ ਹੌਞੇ ਿਮਲੇਗੀ । 
2 ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਗਰੱੁਪ  

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 80% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਸਬਿਸਡੀ ਿਞਚ ੌਜੋ ਘੱਟ ਹੌਞੇ ਿਮਲੇਗੀ । 

3 ਪੰਚਾਇਤ 

4 ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭ/ਵ/ 

5 ਫਾਰਮਰ ਪOੋਿਡਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 

 

ਸਬ ਿਮਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਸਮੈਮ- SMAM) 
 

ਲੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਦਰ 

1 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ  

(ਪੁਰਸ਼, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ) 

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 40% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਬਿਸਡੀ ਿਞਚ ੌਜੋ ਘੱਟ ਹੌਞੇ ਿਮਲੇਗੀ । 
2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ  

(ਇਸਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮ/ਤ ਿਕਸਾਨ, ਐਸ.ਸੀ. 

/ਐਸ.ਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ) 

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਬਿਸਡੀ ਿਞਚ ੌਜੋ ਘੱਟ ਹੌਞੇ ਿਮਲੇਗੀ । 
 

3 ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਗਰੱੁਪ, ਪੰਚਾਇਤ, 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭ/ਵ/, ਫਾਰਮਰ ਪOੋਿਡਊਸਰ 

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ   

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 40% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਬਿਸਡੀ ਿਞਚ ੌਜੋ ਘੱਟ ਹੌਞੇ ਿਮਲੇਗੀ । 

4 ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸਾਨ ਗਰੱੁਪ, ਪੰਚਾਇਤ, 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭ/ਵ/, ਫਾਰਮਰ ਪOੋਿਡਊਸਰ 

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ   

ਿਵਭਾਗ ਵਲK  ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਿਪੰਡ/ ਿਵੱਚ 

ਕੇਵਲ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ 

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 80% ਜ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਬਿਸਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਿਮਲੇਗੀ । 
 



 
5. ਿਬਨ( ਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ, ਅਪਲਾਈ ਿਕਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨੰਬਰ  ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤK ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 

ਨੰੂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤK ਘਟ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਨੰੂ 2,3…. 
 

6. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਿਬਨ( ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ^ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਅੰਿਤਮ ਿਮਤੀ ਤK ਬਾਅਦ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ_/ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹ` ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
 

7. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ, ਸਬਿਸਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰ/, ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ/ ਆਿਦ ਿਵਭਾਗ ਵਲK  ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ̂ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

8. ਿਬਨ( ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੈਟਾਗਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਿਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਿਵਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

9. ਿਬਨ( ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਚੈbਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ/ਦੀ ਹੈ। 
 

10.  ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀਕਾਰ ਮਿdਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ` ਹੋਵੇਗਾ। 


