
सन 2018-19 मध्ये राज्यातील आददवासी 
दिल्ह्यामध्ये आददवासी  कुटुुंबाच्या 
परसबागेत फळझाड व भािीपाला 
लागवडीची योिना राबदवण्यास 
प्रशासकीय व दवत्तीय मान्यता देणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृदष,पशुसुंवधधन,दुग्धव्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग, 
शासन दनणधय क्र.आपयो-2018/प्र.क्र.173/9अ े

हुतात्समा रािगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मुंत्रालय दव्तार, मुुंबई 400 032. 

ददनाुंक- 1 ऑक्टोबर, 2018. 
वाचा:- 

1. सुंचालक फलोत्सपादन, कृदष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याुंचे पत्र क्रमाुंक- 
कृआ/फलो-3/आददवासी परसबाग/18-19/1878/18, ददनाुंक 05/06/2018. 

2. शासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग क्र. अथधसुं-2018/प्र.क्र. 69/अथध-3,  
दद.02 एदप्रल, 2018. 

3. शासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग क्र. पुरक-2018/प्र.क्र.95/अथधसुंकल्ह्प-3, 
दद.27/07/2018. 

4. अथधसुंकल्ह्प शाखा, कृदष व पदुम दवभाग याुंचे पत्र क्र. पुरक-2018/प्र.क्र.72/18/2-अे 
दद.02/08/2018 

5. शासन दनणधय, आददवासी दवकास दवभाग, क्र. बीयुडी-2018/प्र.क्र.11/कायासन 6 
दद.18/09/2018 

प्र्तावना :- 
 राज्यातील 13 दिल्ह्हयाुंतील आददवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या 
उदे्दशाने व आददवासी बाुंधवाुंना पौष्ष्ट्टक आहार पुरदवण्यासाठी, आददवासी कुटुुंबाच्या परसबागेत 
पौष्ट्टीक भािीपाला व फळाुंची दनवड करुन त्सयाची लागवड करण्यास प्रोत्ससाहन देण्यासाठी  
“आददवासी कुुं टुबाुंच्या परसबागेत फळझाड व भािीपाला लागवड” ही योिना राज्यात सन 
2003-04 पासून राबदवण्यात येत आहे. सदर योिना सन 2018-19 मध्ये राज्यात 
राबदवण्याकरीता रू.22.00 लाख दनधीचा प्र्ताव सुंचालक फलोत्सपादन याुंनी शासनास सादर 
केला आहे.  सदर योिना राबदवण्याकरीता सन 2018-19 या आर्थथक वषात रु. 22.00 लाख 
इतका दनधी पूरक मागणीव्दारे अथधसुंकष्ल्ह्पत करण्यात आलेला आहे. सन 2018-19 च्या प्रथम 
नऊमाही करीता (दडसेंबर-2018 अखेर) आवश्यक असणारा अदनवायध व कायधक्रमावरील खचाचा 
अथधसुंकष्ल्ह्पत दनधी एकूण वार्थषक तरतूदीच्या 70 टक्केच्या मयांदेत दवतरण व सुंदनयुंत्रण  
प्रणालीव्दारे (दबम् स) दवतरीत केला िाईल असे आदेश शासन पदरपत्रक दवत्त दवभाग 
दद.02/04/2018 अन्वये, देण्यात आल ेआहेत. सुंदभाधीन क्र. 5 च्या शासनदनणधयान्वये आददवासी 
दवकास दवभागाने लेखाशीषध (2401 ए806) या लेखाशीषाखाली 70%च्या मयादेत रू.15.40 लाख 
फक्त (रू.पुंधरा लाख चाळीस हिार फक्त)इतका दनधी अथधसुंकष्ल्ह्पय दवतरण प्रणालीवर दवतदरत 
केला आहे. 
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सदर योिना सन 2018-19 मध्ये राज्यात राबदवण्यास रु. 22.00 लाख इतका दनधी पूरक 
मागणीव्दारे अथधसुंकष्ल्ह्पत करण्यात आलेला आहे. सदर रू.22.00 लाखाच्या कायधक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता व दवत्त दवभागाच्या आदेशानुसार अथधसुंकल्ह्पीत दनधीच्या 70 टक्के म्हणि े
रू.15.40 लाखाच्या कायधक्रमास  दवत्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती, त्सयास 
अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे दनणधय घेत आहे.  
शासन दनणधय :- 

1. राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नादशक, धुळे, नुंदूरबार ,िळगाुंव, अहमदनगर, नाुंदेड, 
यवतमाळ, गडदचरोली, चुंद्रपूर व अमरावती या 13 दिल्ह्हयातील आददवासी कुटुुंबाच्या 
परसबागेत फळझाड व भािीपाला लागवडीची योिना सन 2018-19 मध्ये 
राबदवण्याकरीता रू.22.00 लाख दनधीच्या कायधक्रमास  प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
असून सदर योिना राबदवण्यासाठी दवत्त दवभागाच्या पदरपत्रकानुसार 70 टक्के  च्या  
मयादेत रुपये 15.40लाख (रुपये पुंधरा लाख चाळीस हिार फक्त) इतकी रक्कम खचध 
करण्यास दवत्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

2. लाभाथीची दनवड - आददवासी क्षते्रातील ज्या कुपोषणग्र्त गावाुंमधील आददवासी 

कुटुुंबाुंकडे शेतिदमन ककवा परसबाग उपलब्ध असेल अशा आददवासी लाभाथीची दनवड 

सन 2018-19 यावषी करण्याुंत येईल. ज्या आददवासी कुटुुंबात कुपोदषत बालके असतील 

अशा आददवासी शेतक-याुंना या योिनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. 

3. अिधदाराची ओळख - अिधदाराची ओळख पटदवण्याकरीता, तसेच तो खरोखर शेतकरी 

आहे, तसेच त्सयाने ददलेले बँक खाते क्रमाुंक बरोबर आहे, हे दनदरृत करण्याकदरता लाभाथी 

शेतकऱ्याने खालीलप्रमाणे कागदपत्राुंची ्वयुंसाक्षाुंदकत प्रत देणे आवश्यक राहील. 

1) शेतकऱ्याुंच्या ्वत:चे नाव ेअसलेल्ह्या शेतीच्या क्षते्राचे 7/12 व 8 अ च ेदाखले. 

2) लाभाथी अनुसुदचत िमाती या प्रवगातील असल्ह्यास त्सयाबाबत प्रादधकृत 

अदधकाऱ्यानी ददलेल्ह्या िात प्रमाणपत्राची प्रत. 

3) आधार ओळखपत्राची प्रत 

4) अिधदार शेतकऱ्याने त्सयाचे बँकेच े खाते आधार क्रमाुंकाशी िोडून घेणे आवश्यक 

राहील आदण त्सयाकरीता त्सयाने बँकेला ददलेल्ह्या पत्राची व बँकेकडून दमळालेल्ह्या 

पोहोच पावतीची प्रत. 

4. या योिनेंतगधत लागवड करावयाची फळझाडे/भािीपाला :- 

1) दचकू 2) आुंबा 3) पेरू 4)कागदी कलबू 5) पपई 6) शेवगा 7) कडीपत्ता 8) अळू 9) मेथी 

10) पालक 11) लालभोपळा 12) दुधीभोपळा 13) मागणीनुसार इतर भािीपाला िसे   

दोडका, गवार, वाुंगी व इतर. 
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5. लाभ द्यावयाचे सादहत्सय व सामुग्री पुरवठा :-  

या योिनेतुंगधत प्रती आददवासी कुटुुंबाुंना कमाल रु.252/- एवढा खचध अपेदक्षत आहे. 
लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार रोपे, कलमे व भािीपाला दबयाणे पुरदवण्यात येतील. लाभार्थ्यांना 
फळझाडे व भािीपाल्ह्याची कलमे/रेापे ही शासदकय अथवा नोंदणीकृत खािगी रोपवादटकाुंमधून 
घेता येतील. यापैकी दबयाणे घटकाचा पुरवठा महाबीिकडून केला िाईल. सदर अनुदान थेट 
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्सयामध्ये वगध करण्यात येईल. 

6. अुंमलबिावणी करणारी युंत्रणा-सदर योिना सुंबुंदधत दिल्ह्हा अदधक्षक कृदष अदधकारी 

याुंचेमाफध त राबदवण्यात येईल. 

7. आहरण व सुंदवतरण अदधकारी- सदर योिनेसाठी सुंबुंदधत दिल्ह्याचे दिल्ह्हा अदधक्षक कृदष 

अदधकारी, हे आहरण व सुंदवतरण अदधकारी राहतील. 

8. लाभाथी प्रदशक्षण- रोपाुंची लागवड, िोपासना, फळे काढणी,  फळे व भािीपाला याुंचे 

खाद्य पदाथध तयार करणे इत्सयादीबाबत प्रदशक्षण ग्राम्तरावर देण्यात येईल. प्रदशक्षणासाठी 

होणारा खचध आत्समा मधून करण्यात यावा. 

9. सदनयुंत्रण आढावा :- सुंचालक (फलोत्सपादन), कृदष आयुक्तालय, पुणे याुंना सुंदनयत्रण 

अदधकारी म्हणनू घोदषत करण्यात येत आहे. सदर योिना राबदवण्याबाबतची सदव्तर 

मागधदशधक सूचना सुंचालक फलोत्सपादन सुंबुंदधताना दनगधदमत करतील. सुंबुंदधत दिल्ह्हा 

अदधक्षक कृदष अदधकारी, या योिनेचा गाुंवदनहाय आढावा घेऊन लागवडीच्या सुंबुंधीचा 

अहवाल दवभागीय कृदष सहसुंचालकामाफध त सुंचालक( फलोत्सपादन) याुंना सादर करतील.  

या योिनेंतगधत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तपशीलासह कृदष दवभागाच्या 

अदधकृत सुंकेत ्थळावर प्रदर्थशत करण्यात येईल. 

1. योिनेतुंगधत तपासणी - या योिनेतुंगधत लागवड केलेल्ह्या परस बागामधील लागवडीची 

तपासणी खालील प्रमाणे करण्याुंत येईल. 

 1) दवभागीय कृदष सहसुंचालक   0.5 टक्के 

 2) दिल्ह्हा अदधक्षक कृदष अदधकारी  1 टक्के 

 3) उपदवभागीय कृदष अदधकारी   2 टक्के 

 4) तालुका कृदष अदधकारी    5 टक्के 

 5) मुंडळ कृदष अदधकारी    25 टक्के 

 6) कृदष पयधवके्षक      100 टक्के 
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10.   या योिनेसाठी होणारा खचध रुपय े15.40लाख (रुपये पुंधरा लाख चाळीस हिार फक्त) सन 
2018-19 या वषाकरीता मुंिूर व अथधसुंकष्ल्ह्पत केलेल्ह्या तरतुदीनुसार पढुील लेखादशषातून 
भागादवण्यात यावा. 
 

 "मागणी क्र.टी -5,                      
 2401- पीक सुंवधधन,                    
 (796),िनिाती क्षते्र उपयोिना   
 (01) (32) आददवासी दिल्ह्हयात परसबाग योिना 
 (2401 A806)  
            33 अथधसहाय्य." 
 

11. आददवासी कुटुुंबामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्ह्याने दवशेष बाब म्हणनू उपलब्ध 
करून ददलेल्ह्या तरतूदींतून झालेल्ह्या खचाचा अहवाल, लेखादशषधदनहाय/उपलेखाशीषधदनहाय 
तसेच साध्य झालेले भौदतक उदद्दष्ट्टदनहाय मादहती, दनधी उपयोदगता प्रमाणपत्र, सुंबुंदधत क्षदेत्रय 
अदधकारी याुंनी आयुक्त, आददवासी दवकास, नादशक, सुंबुंदधत अपर आयुक्त, आददवासी दवकास , 
आददवासी दवकास दवभाग व कृदष व पदुम दवभाग याुंना प्रत्सयेक मदहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवावी.  
12. दनयुंत्रण अदधकारी व दवभाग प्रमुख याुंनी आददवासी उपयोिना क्षते्रात, अदतदरक्त आददवासी 
उपयोिना क्षते्रात तसेच आददवासी उपयोिना क्षते्राबाहेरील क्षते्रात दवदवध योिनाुंवर केलेला खचध 
्वतुंत्रपणे नोंददवला िाईल याची दक्षता घ्यावी. िेणेकरून शासनाला आददवासी उपयोिना 
क्षते्रातील व  आददवासी उपयोिना क्षते्राबाहेरील योिनाुंवर होणाऱ्या खचावर लक्ष ठेवता येईल. 
13. आददवासी घटक कायधक्रमाुंतगधत उपलब्ध करून ददलेल्ह्या तरतुदीतून आददवासी उपयोिना 
क्षते्रात पायाभतू सुदवधा दनमाण करण्याबाबतच्या तसेच वयैष्क्तक लाभाच्या योिना घेण्यात याव्यात 
आदण  आददवासी उपयोिना क्षते्राबाहेरील क्षते्रात फक्त वयैष्क्तक लाभाच्या योिना घेण्यात 
याव्यात. 
 14. ज्या आददवासी शेतकऱ्याुंनी या योिनेमध्ये पुवी लाभ घेतलेला आहे त्सयाुंना चक्रीय पध्दतीने 
दकमान 5 वषाच्या कालावधी नुंतर पुनरृ: लाभ देण्यात यावा. 
15. या शासन दनणधयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्ह्या शासन दनणधयाचा दवदनयोग तात्सकाळ 
करण्यात यावा तसेच दनधी दवदनयोगाच्या अनुषुंगाने सुंचालक (फलोत्सपादन) याुंनी शासनास 
वळेोवळेी उपयोदगता प्रमाणपत्र सादर कराव.े 
16. या शासन दनणधयाची अुंमलबिावणी काटेकोरपणे होईल याची दक्षता आहरण व सुंदवतरण 
अदधकारी याुंनी घ्यावी. या योिनेचा खचध करताना सवध दवदत्तय दनयम, दवदनयम,दवदत्तय शासन 
दनणधय, राज्य शासनाने वळेोवळेी दनगधदमत केलेले आदेश भारताचे दनयुंत्रक व महालेखापदरक्षक 
याुंचे या सुंदभातील दनदरक्षण याुंचे पालन होईल  या अटीच्या अदधन राहून दनधी खचध करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
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17.  हे आदेश शासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग क्र. अथधसुं-2018/प्र.क्र. 69/अथध-3, दद.02 एदप्रल, 
2018 मधील अटींची पुतधता करण्याच्या अदधन राहून, प्रशासकीय दवभागास प्रदान केलेल्ह्या 
अदधकारात दनगधदमत करण्यात येत आहेत. 
18. सदर शासन दनणधय  महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in   या सुंकेत्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सुंकेताुंक 201810011249221201 असा आहे. हा आदेश 
दडिीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंदकत करुन काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
                                                                (अशोक आत्राम) 
                            सह सदचव, महाराष्ट्र शासन  
 
प्रदत, 

1. मा.मुंत्री, (कृषी)  याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32. 
2. मा.राज्यमुंत्री(कृषी), याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32. 
3. मा. सदचव (कृषी) याुंचे ्वीय सहाय्यक,कृदष व पदुम दवभाग, मुंत्रालय , मुुंबई 
4. आयुक्त(कृदष), कृदष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे.  
5. आयुक्त (आददवासी दवकास), महाराष्ट्र राज्य, नादशक 
6. अपर आयुक्त, आददवासी दवकास नादशक/नागपूर/ठाणे/अमरावती  
7. व्यव्थापकीय सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आदण औषधी वन्पती मुंडळ,पुणे 
8. सुंचालक (फलोत्सपादन),कृदष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
9. सवध दवभागीय कृदष सहसुंचालक, 
10. सवध प्रकल्ह्प अदधकारी, एकाष्त्समक आददवासी दवकास प्रकल्ह्प 
11. सवध दिल्ह्हा अदधक्षक कृदष अदधकारी, 
12. महालेखापाल-1-2(लेखा व अनुज्ञयेता) (लेखा व पदरक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई/नागपूर. 
13. अदधदान लेखादधकारी, मुुंबई 
14.  सहायक सुंचालक (लेखा),आयुक्त कृदष याुंचे कायालय, पुणे. 
15. ग्रुंथपाल, महाराष्ट्र दवधानमुंडळ सदचवालय ग्रुंथालय, दवधानभवन, मुुंबई 
16. मादहती व िनसुंपकध सुंचालनालय,मुंत्रालय, मुुंबई-32 (प्रदसध्दीसाठी) 
17.  कायासन क्र.2 व 9 आददवासी दवकास दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 
18.कायासन 9-अे, दनवडन्ती 
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