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पंतप्रधान कृषी कल्याण अभियान 2022 
PM कृषी कल्याण अभियान टप्पा-II ची वैभिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत. 

• िेतकऱयाांना मृदा आरोग्य पभिकाांचे वाटप. 

• डाळी आभण तेलभियाांचे मोफत भमनी भकटचे वाटप 

• िोवाइनचे FMD लसीकरण 

• मेंढ्या आभण िेळ्ाांचे PPR लसीकरण 

• कृभिम रेतन 

• कृषी अवजाराांचे भवतरण 

ICAR/KVK द्वारे प्रते्यक गावातील प्रभिक्षण काययक्रमात खालील भक्रयाकलापांचा समावेि होतो: 

1. मधमािी पालन 

2. मिरूमची लागवड 

3. भकचन गाडडन (िक्यतो मभहलाांसाठी) 

4. इतर सांिांभधत उत्पन्न भनभमडती भियाकलाप 

• KVKs येथे सूक्ष्म भसांचन/एकात्मिक िेती प्रणालीचे प्रात्यभिक – प्रते्यक गावात भकमान दोन िेतकरी सहिागी आहेत. 

• 2 PMFBY जागरूकता भिभिरे/कायडिम प्रते्यक समुदायामधे्य भिगर कजडदार िेतकऱयाांसाठी. 

• प्रते्यक गाव 20 NADEP/वमी कां पोस्ट तयार करेल. 

• ग्रामीण हाट भवकास (हे MGNREGA च्या अनुषांगाने सादर केले जाईल). 

• फलोत्पादन/कृषी वनीकरण/िाांिू रोपाांचे वाटप 100 घराांना प्रभत कुटुांि 5 दराने (स्थान योग्य). 

मृदा आरोग्य कार्य  योजना 

• मृदा स्त्रोताांचे आरोग्य राखण्यासाठी दोन वषाांच्या अांतराने देििरातील सवड िेतजभमनी ांसाठी मृदा आरोग्य काडड प्रदान 

करण्यात राज्य सरकाराांना मदत करण्याच्या उदे्दिाने मृदा आरोग्य काडाडवरील प्रमुख योजना माननीय पांतप्रधानाांनी 

19 फेबु्रवारी 2015 रोजी सुरू केली.  

• आभण कमीत कमी पयाडवरणीय हानीसह कमी खचाडत इष्टतम उत्पादन भमळभवण्यास िेतकऱयाांना सिम करते. 

िेतकरी त्याांच्या मातीच्या सुपीकतेच्या त्मस्थतीची माभहती मृदा आरोग्य काडड वरून एकात्मिक पद्धतीने खताांचे 

सुचवलेले सांतुभलत डोस लागू करण्यासाठी वापरू िकतात. 

पाय आभण तोरं् रोग लसीकरण 

• ताप, पुभटका आभण तोांडातील फोड, खुर, िोटाांच्या मधली त्वचा, कासे आभण भटट्स हे फूट अँड माउथ भडसीज 

(एफएमडी) चे वैभिष्ट्य दिडवतात, जो पिुधनाला प्रिाभवत करणारा अत्यांत सांसगडजन्य रोग आहे. FMD प्रभतिांध हा 

उपचाराचा भवश्वासाहड दृभष्टकोन म्हणून ओळखला जातो. 

•  या आजाराचा प्राण्याांच्या उत्पादन िमतेवर भवपरीत पररणाम होतो. या िोवाइन एफएमडी लसीकरण कायडिमात 

भनयुक्त समुदायाांमधील सांपूणड गोवांि लोकसांख्या समाभवष्ट आहे. KKA ला 100 टके्क कव्हरेज प्रदान करणे आवश्यक 

आहे. तथाभप, लसीकरण दर सहा मभहन्याांनी भदले जात असल्याने, ते सामान्य लसीकरण चिात व्यत्यय आणू नये. 

आभटय भिभियल इंटेभलजन्स (ए.आय.) 

• २०१२ सालच्या १९ व्या पिुधन गणनेनुसार िारतात ३० कोटी गोवांिीय लोकसांख्या (गुरेढोरे १९१ दिलि आभण मै्हस 

१०९ दिलि) आहे. १९१ दिलि गायी ांच्या लोकसांखे्यपैकी (३९ दिलि) भवदेिी आभण िॉसबे्रड गुराांचे प्रमाण २०% 

आहे, तर उवडररत ८०% देिी आभण नॉनभडत्मिप्ट जाती ांचे आहेत, जे िहुतेक कमी उत्पन्न देणारे आहेत. 
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• गरीि िेतकऱयाच्या मालकीची एक सामान्य िारतीय गाय दररोज केवळ १ ते २ भलटर उत्पादन घेते. पररणामी, 

आपल्या देिी गुराांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी योग्य प्रजनन तांिाचा वापर करणे आवश्यक आहे.  

• उत्पादन सुधारण्यासाठी कृभिम गिडधारणा हा सवाडत महत्वाचा दृष्टीकोन आहे. अनुवाांभिक िमता वाढवून गायीची 

उत्पादकता वाढभवण्यात ए.आय. महत्त्वपूणड िूभमका िजावते, ज्यामुळे दुधाचे उत्पादन जास्त होते. देिी जाती ांच्या 

सांवधडनाचा आभण भवकासाचा िाग म्हणून आपल्या मूळ जाती ांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उच्च उत्पन्न देणाऱया 

देिी जातीच्या (एचवायआयिी) िैलाांच्या िुिाणूांसह कृभिम गिाडधानाचा वापर केला जाईल.  

• या उपिमाांतगडत प्रते्यक आकाांिी भजल्ह्यातील २५ गावाांमधील प्रते्यक गावात भकमान १०० जातीवांत गोवांिाचे कृभिम 

रेतनीकरण करण्यात येणार आहे. 
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