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प्र्तावना :- 
कें द्र शासनाने सन 2014-15 पासनू राष्ट्रीय र्ळीतधान्य व तेलताड ( National Mission on Oilseed 

and Oil Palm (NMOOP)) या अषियानाची सुरुवात केली  असनू सन २०१८-१९ पासून कें द्र शासनाने षद.08 
माचग, २०१८ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाांतर्गत र्ळीतधान्य व तेलताड (NFSM Oilseed and Oil 
Palm) केला आहे. तसेच सन २०१९-२० या विापासून या दोन्हीही अषियानाांची अांमलबजावणी कृषि उन्नती 
योजनेतांर्गत एकषत्रतपणे करण्याबाबत कें द्र शासनाने षद.04 सप्टेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये कळषवले आहे. 

कें द्र शासनाने षद.26/06/2019 येथील पत्रान्वये, राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियान (तेलषबया व तेलताड) 
अषियान राज्यात सन 2019-20 या विात राबषवण्यासाठी रु.5272.86 लक्ष षनधीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास मांजूरी प्रदान केलेली आहे. ्यानुिांर्ाने सन २०१९-२० कषरता राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाांतर्गत 
अन्नधान्य षपकाांकषरता वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पढुीलप्रमाणे 
षनणगय घेत आहे -  

शासन षनणगय :- 
१. कें द्र परु्कृत कृिी उन्नती योजनेअांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियान )तेलषबया व तेलताड (  
अषियानातांर्गत लघुअषियान-1 (तेलषबया) व लघुअषियान-3 (वृक्षआधाषरत तेलषबया) अांतर्गत कें द्र शासनाने 
मांजूर केलेला कायगक्रम राज्यात सन 2019-20 मध्ये राबषवण्यसाठी रु.5272.86 लक्ष (अक्षरी  रुपये बावन्न कोटी 
बहात्तर लक्ष  शहाऐांशी हजार फक्त )षनधीच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  
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2.  सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील षपकषनहाय तसचे घटक / उपघटक षनहाय मांजूर आर्षथक व 
िौषतक लक्षयाांकाांच ेषववरण सोबतच्या पषरषशष्ट्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अषियानाची कें द्र व राज्याच्या 
60:40 आर्षथक सहिार्ाच्या प्रमाणात अांमलबजावणी करण्यात यावी, ्यानुिांर्ाने अषियानाांतर्गत कें द्र व राज्य 
शासनाच्या षपकषनहाय आर्षथक सहिार्ाचा तपशील पढुीलप्रमाणे  आहे - 

                                                                                                                          (रु.लाख) 
अ

.क्र.  
 अषियान कें द्र षह्सा राज्य षह्सा एकूण 

१ राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियान  क्र.१ 
(र्ळीतधान्य) 

3098.99 2061.19 5160.18 

२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान क्र.3  
(वृक्षजन्य तेलषबया) 

67.61 45.07 112.68 

                                             एकूण 3166.60 2106.27 5272.86 
 

3. सदर अषियानाच्या अांमलबजावणीकषरता कें द्र व राज्य षहश्शश्शयाचा षनधी ६०:40 प्रमाणात वळेोवळेी 
अथगसांकल्पीय षवतरण प्रणालीद्वारे आयकु्त (कृिी) याांना उपलब्ध करुन देण्यात वरील दोन्हीही अषियानाकषरता 
कें द्र व राज्य षहश्शश्शयाचा षनधी सन २०१९-२० कषरता पढुील लेखाशीिाखाली राज्य ्तरावरुन करण्यात 
आलेल्या अथगसांकल्पीय तरतदूीतून खची टाकण्यात यावा- 

अ. 
क्र. 

प्रवर्ग मार्णी क्र. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अषियान 

 (कें द्र षह्सा) 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अषियान  

(राज्य षह्सा) 
१ सवगसाधारण D-3 २४०१ 4614 2401 A234 
2 अनुसूषचत जाती D-3 2401 A163 2401 A172 
३ अनुसूषचत जमाती T-5 2401 A577 2401A566 

 

4. सन 2018-19 मध्ये राज्यात सदर अषियानाची अमांलबजावणी व सषनयांत्रण करण्याच्या दृष्ट्टीने षनधी 
आहरण व षवतरण करणेसाठी पढुीलप्रमाणे षनयांत्रण तसेच आहरण व सांषवतरण अषधकारी म्हणनू   घोषित 
करण्यात येत आहे. 

अ.
क्र. 

्तर षनयांत्रण अषधकारी आहरण व सांषवतरण आषधकारी 

1. आयुक्तालय ्तर सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण), 
कृिी आयुक्तालय,पणेु 

सहाय्यक सांचालक (लेखा-1) कृिी 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पणेु. 

2. षविार् ्तर सांबांषधत षविार्ीय कृिी सह 
सांचालक 

सांबांषधत षविार्ीय कृिी सह सांचालक 
कायगलयातील लेखाषधकारी 

3. षजल्हा ्तर सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृिी 
अषधकारी 

सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृिी अषधकारी 
कायालयातील लेखाषधकारी 

 

5. वयैक्क्तक लािार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम DBT द्वारे ्याांच्या बकँ खा्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा 
करण्यात यावी.  
6. कें द्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवहीत केल्याप्रमाणे अनुसूषचत 

जाती, अनुसूषचत जमाती तसेच मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि देण्यात यावा. 
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7. कें षद्रय कृषि मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत राज्य शासनास सन 2019-20 करीता 

सांदिांषकत षद.26/06/2019 रोजीच्या पत्रान्वये 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 अषियानाचे सांषनयांत्रण कराव,े ्याचप्रमाणे अषियानाच्या प्रिावी अांमलबजावणी 
व सांषनयांत्रणाकरीता वळेोवळेी अषधन्त कायालयाांना षनदेषशत कराव.े  
8. राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अषियानाच्या षवषवध घटकाांतर्गत लािाथी शेतकरी षनवडतेवळेी अल्प व अ्यल्प ि-ू

धारक शेतकऱयाांना वा सदर शेतक-याांच्या र्टाांना प्राधान्य देण्यात याव े तसेच, शेतक-याांचे अजग मार्वून 
पारदशगक पध्दतीने लािार्थ्यांची षनवड करावी. 
9. या अषियानाांतर्गत षवषवध षनषवष्ट्ठाांच्या खरेदीसाठी (खते, औिधे, षबयाणे, ससचन साधने, यांत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लािार्थ्यांच्या बकँ खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) याव.े सदर षनषवष्ट्ठाांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे ्वातांत्र्य लािार्थ्यांना राहील तथाषप, या 
अषियानाांतर्गत शासकीय सा्ं थाांनी/शासनाच्या सावगजषनक उपक्रमाांनी उ्पाषदत केलेल्या षनषवष्ट्ठाांचा परुवठा 
करण्यात येत असल्यास सांदिांषकत शासन षनणगय षदनाांक 19/04/2017 नुसार कायगवाही करण्यात यावी.  
10. 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 शेतकऱयाचे नाांव, र्ाांव, सव/ेर्ट क्रमाांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 
क्रमाांक, बकँ खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. बाबीची माषहती सांकषलत करण्यात यावी. ्याचप्रमाणे 
अषियानाांतर्गत षनवडण्यात आलेल्या लािार्थ्यांची यादी षनधी प्राप्त झाल्यापासून 15 षदवसाांमध्ये कृषि षविार्ाच्या 
सांकेत्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांची राहील. 
11. सदर लािार्थ्यांच्या यादीनुसार सवग लािाथी शेतकऱयाांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या कायगक्रामाची 
प्र्यक्ष तपासणी ्या-्या र्ावातील कृषि सहायकाांनी करावयाची असनू, ्याांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अषधकाऱयाांमाफग त षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांना सादर करावयाचा आहे. ्याचप्रमाणे, कृषि सहायकाांच े
अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत राबषवण्यात आलेल्या कामाांच्या पयगवके्षीय तपासणीचे उषचत प्रमाण 
सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये षवषहत कराव.े  

12. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201907081708031801 असा आहे. हा आदेश षडजीटल ्वाक्षरीने 

साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.   
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

सहपत्र: वरीलप्रमाणे 

(डॉ.षकरण पाटील) 
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रती:-   
1. मा. मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. राज्य मांत्री (कृषि) याांच े्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.षवरोधी पक्ष नेता, षवधानसिा, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई 
4.  मा.षवरोधी पक्ष नेता, षवधानपषरिद, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई 
5. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई  
6. अपर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई. 
7. अपर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षविार्, मांत्रालय, मुांबई 
8. अपर मुख्य सषचव (कृषि), कृषि व पदुम षविार्, मांत्रालय, मुांबई 
9. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
10. व्यव्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य षबयाणे महामांडळ, अकोला. 
11. सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षण), कृषि आयकु्तालय, साखर सांकुल, षशवाजीनर्र, पणेु. 
12. सवग षविार्ीय कृषि सहसांचालक 
13. सवग षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी  
14. महालेखाकार ( ्थाषनक षनकाय लेखा पषरक्षा व लेखा), मुांबई.  
15. महालेखापाल (लेखा पषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्परु 
16. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्परु 
17. सवग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य 
18. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयकु्तालय, पणेु 
19. षवत्त षविार् (काया. व्यय-1 / अथगसांकल्प - 13), मांत्रालय, मुांबई 
20. षनवड न्ती.  
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पषरषशष्ट्ट-१ 
सन 201९-२० साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (र्ळीतधान्य) वार्षिक कृती आराखडा 

(रु.लाखात) 

अ.
क्र 

घटक / बाब मापदांड पषरमाण 

बाब बदलानांतर सुधाषरत लक्षाांक (र्ळीतधान्य) 

िौषतक  
आर्षथक  

कें द्र षह्सा  
राज्य 
षह्सा  

एकूण  

अ) षबयाणे घटक (३०%) 

1 मूलितू षबयाणे खरेदी  षबयाणे पूणग सकमत क्क्वटल 688 80.00 0.00 80.00 

2 पायाितू षबयाणे उ्पादन  रु. २५००/प्र.क्क्व क्क्वटल 8000 120.00 80.00 200.00 

3 प्रमाषणत षबयाणे उ्पादन   रु. २५००/प्र.क्क्व क्क्वटल 8000 120.00 80.00 200.00 

4 प्रमाषणत षबयाणे षवतरण    
अ) अषधक उ्पादन देणारे 
वाण ( HYVs)  

रु. २५००/प्र.क्क्व क्क्वटल 69894.8 1048.42 698.95 1747.37 

ब) सांकरीत वाण/तीळ रु.8000/- क्क्वटल 0 0.00 0.00 0.00 

5 षबयाणे साठवणकू कोठ्या रु.1000/- सांख्या  0 0.00 0.00 0.00 

एकूण षबयाणे घटक (अ)     ---- 1368.42 858.95 2227.37 

ब) तांत्रज्ञान प्रसारण घटक  (27%) 

6 

र्टप्रा्यषक्षके    

अ) िईुमुर् रु. 10000/- हे. 1000 60.00 40.00 100.00 

ब) सोयाबीन रु. 6000/- हे. 19200 691.20 460.80 1152.00 

क) करडई रु.3000/ हे. 800 14.40 9.60 24.00 

७ IPM-शेतकरी शेतीशाळा रु. १४०00/-* सांख्या  633 53.19 35.46 88.64 

८ शेतकरी प्रषशक्षण रु. 24000/- सांख्या  72 10.37 6.91 17.28 

९ षव्तार अषधकारी प्रषशक्षण रु. 36000/- सांख्या  38 8.21 5.47 13.68 

तांत्रज्ञान प्रसारण घटक एकूण (ब)     ---- 837.36 558.24 1395.60 

क) उ्पादन वाढीसाठी षनषवष्ट्ठा (30%) 

१० 
षजप्सम/पायराईट्स/लाइम  
इ.  

रु. 750/- हे. 6667 30.00 20.00 50.00 

११ 

जैषवक खते- रायझोषबयम 
कल्चर/पीएसबी/झेडएसबी/
अॅझो इ. (िकुटी /दाणेदार / 
द्रव्य) ्वरुपात  

रु. 300/- हे. 16850 30.33 20.22 50.55 

१२ 

 षपक सांरक्षण औिधे 
कीटकनाशके/जैव 
कीडनाशके/तणनाशके 
/बायो-एजांट/ सूक्षममूलद्रव्ये  

रु. 500/- हे. 10000 30.00 20.00 50.00 
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अ.
क्र 

घटक / बाब मापदांड पषरमाण 

बाब बदलानांतर सुधाषरत लक्षाांक (र्ळीतधान्य) 

िौषतक  
आर्षथक  

कें द्र षह्सा  
राज्य 
षह्सा  

एकूण  

१३ एन.पी.व्ही.चा पुरवठा रु. 500/- हे. 10000 30.00 20.00 50.00 

१४ 

सुधाषरत कृषि औजारे पुरवठा    

अ) मनुष्ट्यचषलत औजारे  रु. १००००/- सांख्या १५२७ 91.61 61.07 152.68 

अ) रक्टरचषलत औजारे  रु. ७५०००/- सांख्या 700 315 210 525.00 

१५ तुिार ससचन सांच परुवठा 
 प्रधानमांत्री कृषि 
ससचन योजनेप्रमाणे  

सांख्या --- 0 0 0.00 

१६ पाईप्सचा परुवठा 

रु. 50/- HDPE 
साठी, रु. 35/- PVC 
साठी, रु. 20/- 
HDPE laminated 

मीटर 900000 270 180 450.00 

एकूण उ्पादन वाढीच्या षनषवष्ट्ठा  
(क) 

--- --- ---- 796.94 531.29 1328.23 

ड) 

फ्लके्झीफां ड (र्रजेनुरुप उपक्रम) (10 %) 
1) Small Oil Extraction 
Units  

---- सांख्या 0 0 0 0.00 

2) डीझेल पांपसांच  
रु. ०.१० लाख / 

पांपसांच 
सांख्या 0 0 0 0.00 

3) शेततळे आकारमान  
(20x20x3) 

रु. ०.४०४६७ लाख / 
शेततळे 

सांख्या 0 0 0 0.00 

4) शेततळे आकारमान  
(30x30x3) 

रु. ०.५० लाख / 
शेततळे 

सांख्या 0 0 0 0.00 

5) र्ोदाम सुषवधा षनर्षमती 
(२५० मे.टन क्षमता) 

रु. १२.५० लाख / 
र्ोदाम 

सांख्या 0 0 0 0.00 

  एकूण फ्लके्झीफां ड  (ड) ---- --- ---- 0.00 0.00 0.00 

इ) 

अषियान व्यव्थापन खचग (3%) 
1) ताांत्रीक सहाय्यता र्ट 
मानधन 

Revemp guideline 
प्रमाणे 

  

२० 91.48 60.98 152.46 

2) िाडे तत्त्वावर वाहन घेणे 
प्रषत षजल्हा रु.०.५० 

लाख 
० 0.00 0.00 0.00 

3) आकक््मक खचग 
प्रषत षजल्हा रु. १.६० 

लाख 
२० 4.79 3.19 7.98 

 एकूण अषियान व्यव्थापन खचग (५) ---- ---- --- 96.26 64.18 160.44 

एकूण षनयषमत कायगक्रम ----   ---- 3098.99 2012.66 5111.65 

--- 
र्तविीचे प्रलांषबत दाषय्व 

(सन २०१८-१९)  
----- --- ---- 0.00 48.53 48.53 

एकूण एकां दर अषियान -१ 
(र्ळीतधान्य) 

---- --- ---- 3098.99 2061.19 5160.18 
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पषरषशष्ट्ट-२ 
सन 201९-२० साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान (वृक्षजन्य तेलषबया) वार्षिक कृती आराखडा 

(रु.लाखात) 

अ.क्र घटक / बाब देखिालीच ेविग मापदांड पषरमाण 

प्र्ताषवत लक्षाांक 

िौषतक  
आर्षथक  

कें द्र 
षह्सा  

राज्य 
षह्सा  

एकूण  

1 क्षेत्र षव्तार लार्वड व देखिाल 

1.1 

क्षेत्र लार्वड 

अ) करांज ---- रु.20,000/हे. 

हे. 

100 12.00 8.00 20.00 

ब) कोकम ---- रु.15,000/हे. 400 36.00 24.00 60.00 

क) महुआ ---- रु.15,000/हे. 50 4.50 3.00 7.50 

एकूण(1.1) ---- ----  --- 550 52.50 35.00 87.50 

.2 

क्षेत्र लार्वडी नांतर देखिाल 

अ) करांज 

लार्वड 2018-19 

रु.2000/हे. हे. 

56.10 0.67 0.45 1.12 

लार्वड 2017-18 0.00 0.00 0.00 0.00 

लार्वड 2016-15 0.00 0.00 0.00 0.00 

लार्वड 2015-16 0.00 0.00 0.00 0.00 

एकूण करांज ---- ---- ---- 56.10 0.67 0.45 1.12 

ब) कोकम 

लार्वड 2018-19 

रु.2000/हे. हे. 

194.20 2.33 1.55 3.88 

लार्वड 2017-18 68.03 0.82 0.54 1.36 

लार्वड 2016-15 99.24 1.19 0.79 1.98 

लार्वड 2015-16 85.32 1.02 0.68 1.71 
लार्वड  2014-
15 

22.00 0.26 0.18 0.44 

एकूण कोकम ---- ---- ---- 468.79 5.63 3.75 9.38 

क) महुआ 

लार्वड 2018-19 

रु.2000/हे. हे. 

31.90 0.38 0.26 0.64 

लार्वड 2017-18 15.00 0.18 0.12 0.30 

लार्वड 2016-15 12.00 0.14 0.10 0.24 

लार्वड 2015-16 7.00 0.08 0.06 0.14 

लार्वड  2014-15 1.00 0.01 0.01 0.02 

एकूण  महुआ ---- ---- ---- 66.90 0.80 0.54 1.34 

एकूण (1.2) ----- ----- ---- 591.79 7.10 4.73 11.84 

एकूण  (1) ---- ----- ---- 1141.79 59.60 39.73 99.34 
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अ.
क्र 

घटक / बाब 
देखिालीचे 

विग 
मापदांड पषरमाण 

प्र्ताषवत लक्षाांक 

िौषतक  
आर्षथक  

कें द्र 
षह्सा  

राज्य 
षह्सा  

एकूण  

2 उ्पादन वाढीच्या षनषवष्ट्ठा    

2.1 
आांतरपीक 
घेण्यासाठी 
प्रो्साहन 

---- ---- ---- 0 0 0 0.00 

एकूण (2) ---- ---- ---- 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 तांत्रज्ञान प्रसारण घटक 

3.1 
शेतकरी प्रषशक्षण 
(30 शेतकरी/प्र.) 

----- 
रु.०.२४ 

लाख/प्रषशक्षण  
सांख्या 6 0.86 0.58 1.44 

3.2 

षव्तार अषधकारी 
/कमगचारी / 
षनषवष्ट्ठा षवके्रते / 
याांच्यासाठी 
प्रषशक्षण  (२0 
शेतकरी/प्र.) 

----- 
रु.०.३६ 

लाख/प्रषशक्षण  
सांख्या 1 0.22 0.14 0.36 

एकूण  (3) ---- ---- ---- 7.00 1.08 0.72 1.80 

एकूण (1) + (2) + (3) ----- ---- ---- 1148.79 60.68 40.45 101.14 

4 अषियान व्यव्थापन खचग सांषकणग  (3%) 

४.१ आकक््मक खचग ----- 
रु.  ०.१५ 
लाख/षजल्हा 

  ----- 0.62 0.41 1.03 

एकूण  (४) ---- ---- ---- ---- 0.62 0.41 1.03 

5 

फ्लेक्झी फां ड (र्रजनुेरुप उपक्रम) (10%) 
शेततळे (20 X 20 
X 3) 

----- 
रु. ०.४०४६७ 

लाख / शेततळे 
सांख्या 3 0.73 0.49 1.21 

शेततळे  (30 X 30 
X 3) 

----- 
रु. ०.५० लाख / 

शेततळे 
सांख्या 3 0.90 0.60 1.50 

षडझेल पांपसांच ----- 
रु. ०.१० लाख / 

पांपसांच 
सांख्या 78 4.68 3.12 7.80 

एकूण (5) ---- ---- ---- 84 6.31 4.21 10.51 

एकूण एकां दर ----- ----- --- ---- 67.61 45.07 112.68 
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