सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती
योजना

-

राष्ट्रीय

अषियानाांतर्गत

अन्न

अन्नधान्य

सुरक्षा
षिकाांच्या

वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, िशुसांवधगन, दु ग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षविार्
शासन षनर्गय क्रमाांक : असुअ-२०२०/प्र.क्र.32/४-अे
मादाम कामा मार्ग, हु तात्समा राजर्ुरु चौक,
मांत्रालय षव्तार, मुांबई - 400 032
षदनाांक : 28 मे, २०२०
सांदिग:1. कृषि व िदु म षविार्ाचा शासन षनर्गय क्र. सांकीर्ग-2017/प्र. क्र. 31/ 17-अे, षद. 19/04/2017
2. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्यार् षविार्, कृषि व शेतकरी कल्यार् मांत्रालय, िारत सरकार
याांचे ित्र FileNo.2-1/2020- NFSM, षद. 29/04/2020.
3. षवत्त षविार्ाचा शासन षनर्गय क्र.अर्गसां-2020/प्र.क्र.65/अर्ग-3, षद.04 मे. २०२०
4. कृषि आयुक्तालयाचे ित्र NFSM/Extn-1/AAP 20-21/F.No.01/20/12523,
षद.04/05/2020.
4. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्यार् षविार्, कृषि व शेतकरी कल्यार् मांत्रालय, िारत सरकार
याांचे ित्र क्र.2-16/2020-NFSM (FTS: 83277), Dt.20/05/2020
5. कृषि आयुक्तालयाचे ित्रक्र./षवप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२०/१३१४० ,
षद 21/०५/२०२०
प्र्तावना :केंद्र शासनाच्या सांदिांषकत षद.29/04/2020रोजीच्या ित्रान्वये सन 2020-21 करीता या
अषियानाांतर्गत अन्नधान्य षिकाांकषरता राज्य शासनास मांजूर करण्यात आलेल्या षनयतव्यय
(Allocation) मयादे त एकूर् ₹23389.22 लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या
मांजूरी्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने सांदिांषकत षद. २० मे, २०२० रोजीच्या ित्रान्वये
₹ 23389.2३० लाख इतक्या कृती आराखड्यास मांजूरी प्रदान केलेली आहे. कोषवड-19 च्या
िार्श्गिषू मवर षवत्त षविार्ाचे षद.04 मे. 2020 वरील शासन षनर्गयातील मुद्दा क्र.2 नुसार राष्ट्रीय अन्न
सुरक्षा अषियान - अन्नधान्य षिकाांकरीता वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्याबाबत शासन िुढीलप्रमार्े षनर्गय घेत आहे -

शासन षनर्गयः
1. सन 2020-21 कषरता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियान -अन्नधान्य षिके
या अषियानाच्या एकूर् ₹ 7940.59 लाख (रुिये एकोर्ऐांशी कोटी चाळीस लाख एकोर्साठ
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हजार) षनधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमार्े षिकषनहाय प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
(रु. लाख)
अ.क्र.

षिक

केंद्र षह्सा

राज्य षह्सा

एकूर्

१

िात

198.444

132.296

330.74

२

र्हू

119.79

79.86

199.65

३

कडधान्य

3633.12

2422.08

6055.20

४

िरड धान्य (मका)

153.00

102.00

255.00

५

िौष्ष्ट्टक तृर्धान्य

660.00

440.00

1100.00

4764.354

3176.236

7940.59

एकूर्

2. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील षिकषनहाय तसेच घटक / उिघटक षनहाय मांजूर
आर्षर्क व िौषतक लक्षाांकाचे षववरर् सोबतच्या िषरषशष्ट्ट १ ते ५ मध्ये नमूद केले आहे. सदर
अषियानाची केंद्र व राज्याच्या 60:40 आर्षर्क सहिार्ाच्या प्रमार्ात अांमलबजावर्ी करण्यात
यावी.
3. सदर अषियानाच्या अांमलबजावर्ीकरीता केंद्र व राज्य षह््याचा षनधी 60:40 प्रमार्ात
वेळोवेळी अर्गसांकल्िीय षवतरर् प्रर्ालीद्वारे आयुक्त (कृषि) याांना उिलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
सदर षनधी केंद्र व राज्य षह््याच्या िुढील लेखाषशिाखाली सन २०२०-२१ कषरता करण्यात
आलेल्या अर्गसांकल्िीय तरतूदीतून खची टाकण्यात यावाप्रवर्ग

सवगसाधारर्

केंद्र षह्सा

राज्य षह्सा

मार्र्ी क्रमाांक डी-3

मार्र्ी क्रमाांक डी-3

2401- िीकसांवधगन

2401- िीकसांवधगन

(00) (102) अन्नधान्यषिके

(00) (102) अन्नधान्यषिके

(00) (25) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय (00) (33) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय
अन्नसुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके

अन्नसुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके

(केंद्र षह्सा) (60% केंद्र) (2401 4614) (राज्य षह्सा) (40% केंद्र)
(योजनाांतर्गत) (दत्तमत)33, अर्गसहाय्य

(2401 A234) (योजनाांतर्गत) (दत्तमत)
33, अर्गसहाय्य
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प्रवर्ग

अनुसूषचत
जाती

केंद्र षह्सा

राज्य षह्सा

मार्र्ी क्रमाांक एन-3

मार्र्ी क्रमाांक एन-3

2401- िीक सांवधगन

2401- िीक सांवधगन

(00)(789) अनुसूचीत जाती उियोजना

(00)(789) अनुसूचीत जाती उियोजना

(00) (05) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (00) (06) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय
सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके

अन्न सुरक्षा अषियान-अन्नधान्य षिके

(केंद्र षह्सा 60%) अनुसूषचत जाती (राज्य षह्सा 40%) अनुसूषचत जाती
उियोजना (2401 B105),

उियोजना (2401 B114),

33, अर्गसहाय्य

33, अर्गसहाय्य

मार्र्ी क्रमाांक टी-5

मार्र्ी क्रमाांक टी-5

2401- िीक सांवधगन,

2401- िीक सांवधगन,

796-जनजाती
अनुसूषचत
जमाती

क्षेत्राांतर्गत

उियोजना 796-जनजाती क्षेत्राांतर्गत उियोजना

(िांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना),

(िांचवार्षिक योजनाांतर्गत योजना),

जनजाती क्षेत्राअांतर्गत उियोजना,

जनजाती क्षेत्राअांतर्गत उियोजना,

(01) (21) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (01) (22) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय
सुरक्षा अषियान- अन्नधान्य षिके

अन्न सुरक्षा अषियान- अन्नधान्य षिके

(केंद्र षह्सा 60%) (2401 A557)

(राज्य षह्सा 40%)

33, अर्गसहाय्य

(2401 A566) 33, अर्गसहाय्य

4. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत षवहीत केल्याप्रमार्े
अनुसूषचत जाती, अनुसूषचत जमाती तसेच मषहला शेतकरी लािार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाि
दे ण्यात यावा.
5. केंषद्रय कृषि मांत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत राज्य शासनास सन २०२०-२१
करीता सांदिांषकत षद. २० मे, २०२० रोजीच्या ित्रान्वये षदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार,
तसेच चालू विी अषियानाकरीता मांजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आषर् वेळोवेळी केंद्रीय
कृषि मांत्रालयाने षदलेल्या षदशाषनदे शानुसार सदर अषियानाची अांमलबजावर्ी करर्े
बांधनकारक राहील. याबाबत राअसुअ अषियान सांचालक तर्ा सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षर्)
याांनी राज्य्तरावरुन अषियानाचे सांषनयांत्रर् करावे, त्सयाचप्रमार्े अषियानाच्या प्रिावी
अांमलबजावर्ी व सांषनयांत्रर्ाकरीता वेळोवेळी अषधन्त कायालयाांना षनदे षशत करावे.
6. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाच्या षवषवध घटकाांतर्गत लािार्ी शेतकरी षनवडतेवळ
े ी अल्ि व
अत्सयल्ि िू-धारक शेतकऱयाांना वा सदर शेतकऱयाांच्या र्टाांना प्राधान्य दे ण्यात यावे तसेच ,
शेतकऱयाांचे अजग मार्वून िारदशगक िद्धतीने लािार्थ्यांची षनवड करावी.
7. या अषियानाांतर्गत षवषवध षनषवष्ट्ठाांच्या खरेदीसाठी (खते, औिधे, षबयार्े, ससचन साधने, यांत्र/
औजारे इ.) शासनाच्या प्रचलीत धोरर्ानुसार र्ेट लािार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा
करण्यात(Direct Benefit Transfer) यावे. सदर षनषवष्ट्ठाांची खुल्या बाजारातून खरेदी
िृष्ट्ठ 5 िैकी 3
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करण्याचे ्वातांत्र्य लािार्थ्यांना राहील. तर्ाषि या अषियानाांतर्गत शासकीय सां्र्ाांनी/
शासनाच्या सावगजषनक उिक्रमाांनी उत्सिाषदत केलेल्या षनषवष्ट्ठाांचा िुरवठा करण्यात येत
असल्यास सांदिांषकत शासन षनर्गय षद. १९/०४/२०17 नुसार कायगवाही करण्यात यावी.
8. सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांनी/तालुका कृषि अषधकाऱयाांनी अषियानाकरीता
लािार्थ्यांची षनवड करुन अषियानाांतर्गत समाषवष्ट्ट कायगक्रम राबषवण्याच्या दृष्ट्टीने लािार्थ्यांची
यादी तालुका्तरावर सांकषलत करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱयाचे नाांव , र्ाांव, सवे/र्ट
क्रमाांक या बाबींसह, मोबाईल/दु रध्वनी क्रमाांक, बँक खाते क्रमाांक, आधार क्रमाांक इ. बाबीची
माषहती सांकषलत करण्यात यावी. त्सयाचप्रमार्े अषियानाांतर्गत षनवडण्यात आलेल्या
लािार्थ्यांची यादी षनधी प्राप्त झाल्यािासून 15 षदवसाांमध्ये कृषि षविार्ाच्या सांकेत्र्ळावर
उिलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी सांबांषधत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांची राहील.
9. सदर लािार्थ्यांच्या यादीनुसार सवग लािार्ी शेतकऱयाांच्या शेतावर हाती घेण्यात आलेल्या
कायगक्रमाची प्रत्सयक्ष तिासर्ी त्सया-त्सया र्ावातील कृषि सहायकाांनी करावयाची असून, त्सयाांनी
आिला अहवाल तालुका कृषि अषधकाऱयाांमार्गत षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकाऱयाांना सादर
करावयाचा आहे. त्सयाचप्रमार्े, कृषि सहायकाांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कायगक्रमाांतर्गत
राबषवण्यात आलेल्या कामाांच्या ियगवक्ष
े ीय तिासर्ीचे उषचत प्रमार् सांचालक (षव्तार व
प्रषशक्षर्) याांनी मार्गदशगक सूचनेमध्ये षवषहत करावे.
10. सदर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर
उिलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 202005281211525901 असा आहे . हा
आदे श षडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
सहित्र: वरीलप्रमार्े

Sugriv Sambhaji
Dhapate

Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4ea112e908c0e9a7e5
72d4190f9709a817f51,
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf3
40720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate
Date: 2020.05.28 12:33:25 +05'30'

( सु. सां. धिाटे )
उि सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक,मांत्रालय, मुांबई.
२. मा. राज्य मांत्री (कृषि) याांचे ्वीय सहायक,मांत्रालय, मुांबई
३. मा.षवरोधी िक्ष नेता, षवधानसिा, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई
४. मा.षवरोधी िक्ष नेता, षवधानिषरिद, षवधानमांडळ सषचवालय, मुांबई
५. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई
६. अिर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षविार्, मांत्रालय, मुांबई
७. अिर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षविार्, मांत्रालय, मुांबई
८. सषचव (कृषि), कृषि व िदुम षविार्, मांत्रालय, मुांबई
िृष्ट्ठ 5 िैकी 4

शासन षनर्गय क्रमाांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.32/४-अे

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुर्े.
१०. व्यव्र्ािकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य षबयार्े महामांडळ, अकोला.
११. सांचालक (षव्तार व प्रषशक्षर्), कृषि आयुक्तालय, साखर सांकुल, षशवाजीनर्र, िुर्े.
१२. सवग षविार्ीय कृषि सहसांचालक
१३. सवग षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी
१४. महालेखाकार ( ्र्ाषनक षनकाय लेखा िषरक्षा व लेखा), मुांबई.
१५. महालेखािाल (लेखा िषरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
१६. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नार्िुर
१७. सवग षजल्हा कोिार्ार अषधकारी, महाराष्ट्र राज्य
१८. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, िुर्े
१९. षवत्त षविार् (काया. व्यय-1 / अर्गसांकल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई
२०. षनवड न्ती.

िृष्ट्ठ 5 िैकी 5

पतरतशष्र्ट १

राष्रीय अन्न सुरिा अतभयान - भाि सन २०२०-२१ मंजुर कृिी आराखडा
(रक्कम लाख)
अ.

िपशील

अनुदानाचा दर

पतरमाण

अ) श्री पद्धि / ओळीि पुनलागवड

₹ 9000 प्रति हे.

ब) संकरीि भाि

₹ 9000 प्रति हे.

क) पाण्याचा िाण सहन करणारे / बायोफोर्टीफाईड वाण

क्र

मंजूर लिांक
भौतिक

आर्थिक

हे .

१४००

126.00

हे

१००

9.00

₹ 9000 प्रति हे.

हे

५००

45.00

2000

180.00

₹ १५000 प्रति हे.

हे

४००

60.00

2400

240.00
2.50

सुधातरि िंत्रज्ञानावर आधातरि प्रात्यतिके

१

तपक प्रात्यतिके 1 (अ) िे 1 (क)
ड) पीक पद्धिीवर आधातरि पीक प्रात्यतिके (भाि तपकानंिर कडधान्यहरभरा/चवळी/राजमा/वाल)

एकूण तपक प्रात्यतिके (1 (अ) िे 1 (ड))
प्रमातणि तबयाणे तविरण .
2

अ) संकरीि वाण

₹ १०००० प्रति क्क्व.

क्क्व.

२५

ब) अतधक उत्पादन दे णारे वाण (१० वर्षाच्या वरील)

₹ १००० प्रति क्क्व.

क्क्व.

९००

9.00

क) अतधक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आिील )

₹ २००० प्रति क्क्व.

क्क्व.

१८००

36.00

२७२५

47.50
30.00

एकूण २ (अ) िे २ (क)
ब) एकाक्त्मक कीड व्यवस्िापन
अ) तपक संरिण और्षधे

₹ ५०० प्रति हे.

हे

6000

ब) िणनाशके

₹ ५०० प्रति हे.

हे

१५००

7.50

७५००

37.50

एकूण ३ (अ) िे ३ (ब)
फ्लेक्झी घर्टक
4

₹ १४००० प्रति

पीक पद्धिीवर आधातरि प्रतशिण
एकूण ४

संख्या

४१

5.74

४१

5.74

एकूण राअसुअ -भाि

330.74
केंद्र तहस्सा (६०%)

198.44

राज्य तहस्सा (४०%)

132.30

पतरतशष्ट २

राष्रीय अन्न सुरिा अतभयान - गहू सन 2020-21 मंजुर कृिी आराखडा
(रक्कम लाख)
अ.क्र.

िपशील

अनुदानाचा दर

पतरमाण

अ) सलग िेत्रावरील गट प्रात्यतिके

₹ 9000 प्रति हे.

ब) पाण्याचा िाण सहन करणारे / बायोफोटीफाईड वाण

₹ 9000 प्रति हे.
₹ १५000 प्रति हे.

हे.

मंजूर लिांक
भौतिक

आर्थिक

हे.

630

56.70

हे.

270

24.30

सुधातरि िंत्रज्ञानावर आधातरि प्रात्यतिके

1

क) पीक पद्धिीवर आधातरि पीक प्रात्यतिके मुग\उडीद\सोयाबीन नंिर गहू
एकूण तपक प्रात्यतिके 1 (अ) िे 1 (ब)

240

36.00

1140

117.00
11.50

प्रमातणि तबयाणे तविरण
2

अ) अतधक उत्पादन दे णारे वाण (१० वर्षाच्या वरील)

₹ १००० प्रति क्क्व.

क्क्व.

११५०

ब) अतधक उत्पादन दे णारे वाण (१० वर्षाच्या आिील )

₹ २००० प्रति क्क्व.

क्क्व.

२३००

46.00

३४५०

57.50
16.65

एकूण 2 (अ) व 2 (ब)
अ) एकाक्त्मक कीड व्यवस्िापन
3

i) तपक संरिण और्षधे व जैतवक घटक

₹ ५०० प्रति हे.

हे.

३३३०

ii) िणनाशके

₹ ५०० प्रति हे.

हे.

१०००

5.00

4330

21.65

एकूण ३ (अ)
४

₹ १४००० प्रति

पीक पद्धिीवर आधातरि प्रतशिण
एकूण ४

संख्या

25

3.50

25

3.50

एकूण एकंदर

199.65
केंद्र तहस्सा (६०%)

119.79

राज्य तहस्सा (४०%)

79.86

पतितशष्ट ३

िाष्रीय अन्न सुििा अतभयान - कडधान्य सन २०२०-२१ मंजूि कृिी आिाखडा
(िवकम लाख)
अ.क्र.

िपशील

अनुदानाचा दि

पतिमाण

१) िूि

₹ 9000 प्रति हे.

२) मुग

₹ 9000 प्रति हे.

३) उडीद

₹ 9000 प्रति हे.

मंजूि लिांक
भौतिक

आर्थिक

हे.

1700

153.00

हे.

3500

315.00

हे.

1700

153.00

सुधातिि िंत्रज्ञानावि आधातिि प्रात्यतिके
अ) सलग गट प्रात्यतिके

४) हिभिा

₹ 9000 प्रति हे.

हे.

4500

405.00

हे .

11400

1026.00

₹ 9000 प्रति हे.

हे.

10000

900.00

१) मुग नंिि िबी ज्वािी

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

480

72.00

२) मुग नंिि गहू

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

300

45.00

३) उडीद तपकानंिि िबी ज्वािी

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

900

135.00

४) उडीद तपकानंिि गहू

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

310

46.50

५) खिीप ज्वािी नंिि हिभिा

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

3600

540.00

६) बाजिी नंिि हिभिा

₹ १५००० प्रति हे.

हे.

860

129.00

एकूण तपक पद्धिीवि आधातिि प्रात्यतिके

हे.

6450

967.50

एकूण तपक प्रात्यतिके १ अ) िे १ क)

हे .

27850

2893.50

एकूण गट प्रात्यतिके
ब) आंििपीक प्रात्यतिके
१

िूि + सोयाबीन
क) तपक पद्धिीवि आधातिि प्रात्यतिके

अतधक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे तबयाणे उत्पादन व तवििण
अ) प्रमातणि तबयाणे तवििण (१० वर्षाच्या आिील)

२

1) िूि

₹ ५००० प्रति क्वव.

क्वव

3600

180.00

2) मुग

₹ ५००० प्रति क्वव.

क्वव

2300

115.00

3)उडीद

₹ ५००० प्रति क्वव.

क्वव

260

13.00

4) हिभिा

₹ ५००० प्रति क्वव.

क्वव

26642

1332.10

32802

1640.10

एकूण 2 अ
ब) प्रमातणि तबयाणे तवििण (१० वर्षाच्या विील)
1) िूि

₹ २५०० प्रति क्वव.

क्वव

2020

50.50

2) मुग

₹ २५०० प्रति क्वव.

क्वव

840

21.00

3)उडीद

₹ २५०० प्रति क्वव.

क्वव

310

7.75

₹ २५०० प्रति क्वव.

क्वव

4) हिभिा

10070

251.75

एकूण 2 ब

13240

331.00

एकूण 2 अ िे २ ब

46042

1971.10
500.00

एकात्त्मक कीड व्यवस्िापन
३

1) तपक संििण और्षधे

₹ ५०० प्रति हे.

हे.

100000

2) िणनाशक

₹ ५०० प्रति हे.

हे.

10000

50.00

110000

550.00

1090

152.60

i) तजल्हा स्िि

31

449.50

ii) िाज्य स्िि

2

38.50

एकूण ३
अ) पीक पद्धिीवि आधातिि प्रतशिण

₹ १४००० प्रति

संख्या

ब) प्रकल्प व्यवस्िापन चमू व संकीणण
४

एकूण ४ ब

488.00

एकूण ४ अ िे ४ ब

640.60

एकूण एकंदि

6055.20
केंद्र तहस्सा (६०%)

3633.12

िाज्य तहस्सा (४०%)

2422.08

ितितिष्ट - ४
सन २०२०-२१ िाष्रीय अन्न सुििा अतभयान - भिडधान्य (मका) काययक्रमासाठी मंजूि कृिी आिाखडा
िवकम (रु. लाखाि)
वार्थिक कृिी आिाखडा (33%

अ. क्र.

बाबी

मंजुि अियसाहाय्य दि

ितिमाण

अनुदानाप्रमाणे )

भौतिक

आर्थिक

तिक प्रात्यतिके
१

अ) सुधातिि िंत्रज्ञान आधातिि तिक प्रात्यातिके : (मका)

रु. ६०००/हे .

ब) आंिि तिक प्रात्यातिके : (मका + िूि /मका +सोयाबीन)

हे वटि

एकूण सुधातिि िंत्रज्ञान आधातिि तिक प्रात्यातिके
२

एकात्त्मक तिक संििण व्यवस्िािन

तकमिीच्या ५०% ककवा
रु. ५००/ क्वव.मयादे ि

हे वटि

4133

248.000

80

4.800

4213

252.800

440

2.200

एकूण भिडधान्य (मका) (केंद्र:िाज्य 60:40)

255.000

केंद्र तहस्सा (60 टवके )

153.000

िाज्य तहस्सा (40 टवके )

102.000

ितरतशष्ट - 5
सन २०20-21 : रा.अ.सु.अ.-िौष्ष्टक िृणिान्य काययक्रमासाठी मंजूर कृिी आराखडा
आर्थिक (रु. लाखाि )
वार्थर्षक कृिी आराखडा
अ. क्र.

बाबी

मंजुर अिय सहाय्य दर

ितरमाण

(33% अनुदानाप्रमाणे )
भौतिक

आर्थिक

3626.7

217.6020

2957.5

177.4500

352.5

21.1500

6936.7

416.2020

तिक प्रात्यतक्षके
(i) ज्वारी
1

रु. ६०००/हे.

(ii) बाजरी

हे वटर

(iii) नाचणी
एकुण तिक प्रात्यतक्षके
प्रमातणि तबयाणे तविरण
अ) संकतरि तबयाणे
ज्वारी

रु. १००००/क्वव.

क्ववटल

एकूण (2 अ )

583.30

58.330

583.3

58.330

1500

45.000

500

15.000

0

0.000

ब) सुिातरि तबयाणे
2

(१) ज्वारी (१० वर्षाआिील अतिसूतचि वाण )
रु. ३०००/ क्वव.

(२) बाजरी (१० वर्षाआिील अतिसूतचि वाण )

क्ववटल

(३) नाचणी (१० वर्षाआिील अतिसूतचि वाण )
एकूण (2 ब)
क) ज्वारी (१० वर्षावरील अतिसूतचि वाण )

रु. 1500/ क्वव.

क्ववटल

2000

60.000

10150

152.250

एकूण (2 क )

10150

152.250

एकूण प्रमातणि तबयाणे तविरण 2 (अ+ब +क )

10733

270.580

22000

110.000

अ) एकाष्त्मक अन्नद्रव्य व्यवस्िािन (INM)
(१) सूक्ष्म अन्नद्रव्य

रु. ५००/हे.

(२) जैतवक खिे

रु. ३००/हे.

हे वटर

एकूण
३

21886

65.658

3000

175.658

23000

115.000

23000

115.000

ब) एकाष्त्मक कीड व्यवस्िािन (IPM)
(१) िणनाशके

रु. ५००/हे.

(२) तिक संरक्षण और्षिे

हे वटर

एकूण
एकूण एकाष्त्मक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्िािन ( INM & IPM) (अ+ब)

46000

230.000

49000

405.658

54

7.560

54

7.560

फ्लेवझी घटक
४

तिक िद्धिीवर आिातरि प्रतशक्षण (६०:४०)

रु.14000/प्रतशक्षण
(4 सत्रासाठी)

एकूण फ्लेवझी घटक

संख्या

एकूण िौष्ष्टक िृणिान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी)

1100.000

केंद्र तहस्सा (60 टवके )

660.000

राज्य तहस्सा (40 टवके )

440.000

