
भाजीपाला रोपमळे,फळरोपमळे व 
स्थाननक ईद्याने या योजनेत्तर योजनेस 
सन 2018-19 साठी  ननधी नवतरीत  
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृनष, पशुसंवधधन,दुग्धव्यवसाय नवकास व मत्सस्यव्यवसाय नवभाग, 

शासन ननणधय क्रमाकं :- फरोवा-2018/प्र.क्र.100/13-ऄ,े 
मंत्रालय, मंुबइ-400 032, 

नदनाकं :-  01 अक्टोबर,2018 
 

          संदभध :- 1) कृनष व पदुम नवभाग शासन ननणधय क्र. फरोवा-2018/प्र.क्र.100/13-ऄे, नद.22-5-2018 
२) कृनष अयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृअ/फलो-2/शारोवा-ऄनव 1722/2372/2018, 

नद.6-8-2018. 
3) नवत्त नवभाग शासन ननणधय क्र.ऄथधसं-2018/प्र.क्र.69/ऄथध-3, नद.2/4/2018. 

प्रस्तावना:- 

राज्यात 136 शासकीय फळरोपवानटका कायधरत अहेत. सदर फळरोपवानटकावंर नवीन व 

सुधानरत वाणाचं्या नवनवध फळझाडाचं्या मातृवृक्ाचंी लागवड केलेली अहे. या मातृवृक्ापंासून नवनवध 

फळझाडाचंी  दजेदार व जातीवतं सुमारे 40 लाख कलमे/ रोपे ईत्सपानदत करण्यात येतात. यातनू 

शासनास रक्कम रुपये 7.06 कोटी आतका महसूल जमा होतो. 

सदर कलमे / रोपे शासनामाफध त  राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध योजनातंगधत फळबाग लागवड 

कायधक्रमासाठी पुरनवण्यात येतात. शासकीय रोपवानटकावंर प्रामुख्याने कलमे / रोपे ईत्सपादनाकनरता 

अवश्यक सामग्री, मजुरी अनण गौण बाधंकामे या बाबींकरीता ननधीची अवश्यकता ऄसते. तसेच 

रोपवानटकावंरील मंजुर ऄनधकारी व कमधचारी याचंे वतेन यामधून ऄदा करण्यात येते. प्रक्ते्रासंबधीत 

न्यायालयीन प्रकरणाचंा खचध यातुन भागनवण्यात येतो. त्सयासाठी शासकीय  रोपवानटकानंा ननयनमत 

ऄनुदान  ईपलब्ध करुन देणे अवश्यक अहे. भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थाननक ईदयाने  

योजनेत्तर योजनेस (2401 1722)  सन 2018-19 साठी खचाच्या बाबींसाठी नवत्तीय मान्यता देण्याची 

बाब  शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

 

 



शासन ननणधय क्रमांकः फरोवा-2018/प्र.क्र.100/13-ऄ,े 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 2  

शासन ननणधय  - 
 

भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थाननक ईदयाने  योजनेत्तर योजनेस (2401-1722) 

लेखानशषाऄंतगधत खचाच्या बाबींसाठी सन 2018-19 मधील ननधी नवतरीत झालेला नव्हता, 

भाउसाहेब फंुडकर फळबाग लागवड योजनेच्या यशस्वी ऄंमलबजावणीसाठी अवश्यक कलमे 

ईपलब्ध करुन देण्याच्या ऄनुषंगाने ईपाययोजना करण्यात येत अहेत. त्सयासाठी राज्यातील शासकीय 

रोपवानटकावंरील मातृवृक् संवधधन व कलमे-रोपे ननर्ममतीसाठी सेवासुनवधा तसेच सामुग्रीपुरवठा वळेेवर 

ईपलब्ध होणे अवश्यक अहे. रोपवानटका व्यवस्थापनाच्या  ऄनुषंगीक बाबींसाठी त्सया बाबीखाली 

ईपलब्ध ननधीचाच वापर होतो. मागणी क्र.डी-3 (2401) (03) (01) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व 

स्थाननक ईदयाने  योजनेत्तर योजनेस (2401-1722) या लेखानशषातंगधत अयुक्त (कृनष) यानंा 

बाबननहाय  खालीलप्रमाणे  ननधी नवतरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत अहे. 

(रु. हजारात) 

बाब ऄथधसंकल्पीय 
तरतूद 

प्रशासकीय 
नवभागाकडे 

ऄथधसंकल्पीय तरतूद 

अयुक्त (कृनष) यानंा  
नवतरीत करावयाचा 
ननधी 

01-वतेन 371086.00 259760.00 259760.00 

02-मजूरी 70000.00 49000.00 49000.00 

03-ऄनतकानलक भत्ता 62.00 43.00 43.00 

06-दूरध्वनी,वीज व पाणी 1650.00 1154.00 1154.00 

11-देशातंगधत प्रवास खचध 2877.00 2012.00 2012.00 

13-कायालयीन खचध 2427.00 1510.00 1510.00 

14-भाडेपट्टी व कर 200.00 140.00 140.00 

17-संगणक खचध 53.00 37.00 37.00 

21-पुरवठा व सामुग्री 50000.00 35000.00 35000.00 

24-पेरोल, तेल व वगंण 64.00 44.00 44.00 

27-लहान बाधंकामे 100000.00 70000.00 70000.00 

एकूण:-                          598419.00 418700.00 418700.00 
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मागणी क्र.डी-3 (2401) (03) (01) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थाननक ईदयाने  

योजनेत्तर योजनेस (2401-1722) या लेखानशषातंगधत सन 2018-19 मधील मंजूर ऄथधसंकल्पीय 

तरतूदीपैकी प्रशासकीय नवभागाकडे वगध झालेल्या ऄथधसंकल्पीय तरतदूीप्रमाणे रु.418700.00                            

( रूपये ऐक्केचाळीस  कोटी सत्सयाऐशी लाख)  ऄथधसंकल्पीय नवतरण प्रणालीद्वारे ईपलब्ध करुन 

देण्यात येत अहे. 

सदर शासन ननणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताक 201810011244142701 ऄसा अहे. हा अदेश 

नडजीटल स्वाक्रीने साक्ानंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

                             महाराष्ट्राचे  राज्यपाल  याचं्या  अदेशानुसार  व  नावंाने, 

 (ऄशोक अत्राम) 
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 
1. अयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.   
2. संचालक फलोत्सपादन, कृषी अयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे,  
3. सवध संचालक, कृषी अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
4. सवध नवभागीय कृषी सहसंचालक, 
5. सवध नजल्हा ऄनधक्क कृषी ऄनधकारी, 
6. महालेखापाल-1/2,  (लेखा व ऄनुज्ञयेता )  मंुबइ /नागपूर, 
7. महालेखापाल-1/2 , (लेखा परीक्ा ) मंुबइ /नागपूर, 
8. वनरष्ट्ठ  नजल्हा कोषागार ऄनधकारी,पुणे. 
9. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंुबइ  
10. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,  संगणक कक्, नवीन प्रशासन भवन,  5 वा मजला, मंुबइ -32, 
11. ऄवर सनचव, काया-1481, ननयोजन नवभाग, मंत्रालय, मंुबइ-32. 
12. कक् ऄनधकारी (ऄथधसंकल्प), कृनष व पदुम (कृनष व फलोत्सपादन) नवभाग, मंत्रालय,मंुबइ. 
13. कक् ऄनधकारी (पदुम-16), कृनष व पदुम (कृनष व फलोत्सपादन) नवभाग, मंत्रालय,मंुबइ. 
14. ननवड नस्ती (13-ऄे) 
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