अथर्संकल्प 2020-21 आ�ण कृषी �ेत्राचे स्थान

क�द�य अथर्संकल्पात कृषी �ेत्रासाठ� ठळक तरतूद�:
•
•

1000 कृषी उत्पन्न बाजार स�मत्या ई-नामशी जोडल्या जातील.

अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, �डझेल आ�ण पेट्रोलवर काह� प्रमाणात सेस लागू करण्यात आला असन
ू त्यापासून रुपये

30,000 कोट� �मळतील. ह्या फंडचा उपयोग कृषी उत्पन्न बाजार स�मतीतील आवश्यक त्या पायाभत
ू स�ु वधा
वाढ�वण्यासाठ� करण्यात येणार आहे .

•

�व�ीय वषर् 21-22 मध्ये, कृषी पतपुरवठा ल�य रु. 16.5 लाख कोट� रुपये �नधार्�रत करण्यात आला असून त्यात

•

ग्रामीण पायाभत
ू स�ु वधा �वकास �नधी रु. 40,000 कोट� यापव
ू � तो रु. 30,000 कोट� होता.

पशस
ु ंवधर्न, दग्ु धव्यवसाय आ�ण मत्स्यपालन क�द्रस्थानी असतील.

•
•

मायक्रो �संचन �नधी दप्ु पट करण्यासाठ� रु. 10,000 कोट�, तरतूद.

कृषी आ�ण संबं�धत उत्पादनांमध्ये मूल्यव�धर्त करण्यासाठ� 22 नाशवंत उत्पादनांचा ‘ऑपरे शन ग्रीन स्क�म’
योजनेत समावेश.

•
•

कृषी उत्पन्न बाजार स�मत्यांमध्ये पायाभूत सु�वधा वाढ�वण्यासाठ� कृषी मूलभूत सु�वधा �नधी.

उत्पादन खचार्च्या �कमान द�डपट समथर्न मल्
ू य �दले जाणार.

महाराष्ट्राच्या अथर्संकल्पामध्ये कृषी �ेत्रासाठ� महत्वाच्या तरतूद�:
•

3 लाख रुपये मयार्देपय�त �पक कजर् घेणार्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणार्या शेतकर्यांना शन्
ू य टक्के व्याजाने

पुरवठा. कृषी उत्पन्न बाजार स�मत्यांचे बळकट�करण करण्यासाठ� दोन हजार कोट� रुपयांची योजना घो�षत.
•

शेतकर्यांना कृ�षपंप वीज जोडणी दे ण्याक�रता महा�वतरण कंपनीला दरवष� 1 हजार 500 कोट� रुपये �नधी

भागभांडवल. थक�त वीज�बलात शेतकर्यांना 33 टक्के सूट. उवर्�रत थकबाक�पैक� 50 टक्के रकमेचा भरणा माचर्
2022 पय�त केल्यास रा�हलेल्या 50 टक्के रकमेची अ�त�रक्त माफ�.

•
•

44 लाख 37 हजार शेतकर्यांना मूळ थकबाक� रकमेच्या 66 टक्के 30 हजार 411 कोट� रुपये रक्कम माफ

शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्य साखळ्यांचा �न�मर्तीसाठ� एकूण 2 हजार 100 कोट� रुपये अंदािजत �कमतीचा

मा.बाळासाहे ब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण प�रवतर्न प्रकल्प.
•

प्रत्येक तालुक्यात �कमान एक याप्रमाणे 500 नवीन पुण्यश्लोक अ�हल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवा�टका स्थापन
करणार.

•
•

राज्यातील 4 कृषी �वद्यापीठांना संशोधनासाठ� येत्या 3 वषार्त 600 कोट� रुपये �नधी उपलब्ध करून दे णार.

शरद पवार ग्राम समद्
ृ धी योजन�तगर्त लाभाथ�ना गाय �कं वा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठ�, शेळीपालन �कं वा

कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठ� तसेच कम्पोिस्टं गकरता अनुदान.
•

सहकार व पणन �वभागासाठ� रू.1284 कोट�ंची तरतूद. जल�संचनासाठ� 13 हजार कोट� रुपये.

