
मोहफुलविषयक सवमतीच्या विफारिीनुसार 
मोहफुलाांचे सांकलन, सांस्करण, साठिणकू, 
मूल्यिर्धन ि विपणन या सांदर्भात प्रस्तावित उपक्रम 
राबविण्याकवरता आिश्यक वनर्ी वितरीत 
करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र िासन 
महसूल ि िन विर्भाग, 

 िासन वनणधय क्र.गौणऊ-2019/प्र.क्र.7/फ-9 
मांत्रालय, मुांबई 400 032 

वदनाांक :- 10  जानेिारी, 2019 
 

िाचा :-    1)  वित्त विर्भाग, िासन पवरपत्रक क्र.अर्धसां-2018/प्र.क्र.69/अर्ध-3, वदनाांक 02 एवप्रल, 2018 
               2) महसूल ि िन विर्भाग, िासन वनणधय क्र.िनबाां-2017/प्र.क्र.460/फ-9, वदनाांक 01.10.2018 

 3) अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, वनयोजन ि विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू    
                  याांचे पत्र  क्र. कक्ष 20(05)/प्र.क्र.18(र्भाग-2)/मोहा सवमती/666, वद. 14.12.2018  

 4) अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, वनयोजन ि विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू    
                  याांच ेपत्र  क्र. कक्ष 20(05)/प्र.क्र.18(र्भाग-II)/मोहा सवमती/625/2018-19, वद. 03.12.2018  

   5) अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अर्धसांकल्प, वनयोजन ि विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू    
                  याांचे  क्र. कक्ष 1/यो/इए/प्र.क्र.05/17-18/1749, वद. 01.01.2019 रोजीचे पत्र. 
 

प्रस्तािना :- 
 सन 2018-19 राज्य योजनाांतगधत योजना िनसांरक्षण ि विकास,  ग्राम पवरसर ि आवदिासी विकास 
सांयकु्त िन व्यिस्र्ापन कायधक्रम (2406 1521)  अांतगधत रु.8467.88 लक्ष रक्कम अर्धसांकल्ल्पत आहे. वित्त 
विर्भागाच्या वदनाांक 02.04.2018 रोजीच्या पवरपत्रकान्िये सन 2018-19 कवरता महसलूी विषांतगधत एवप्रल 
ते विसेंबर या 9 मवहन्याांच्या कालािर्ीकवरता 70% च्या मयादेत अर्धसांकल्पीय प्रणालीिर वनर्ी वितरीत 
करण्याकवरता उपलब्र् करुन देण्यात आला आहे. 

 

मोहफुलविषयक सवमतीच्या विफारिीनुसार मोहफुलाांच ेसांकलन, सांस्करण, साठिणकू, मूल्यिर्धन 
ि विपणन या सांदर्भात प्रस्तावित उपक्रम राबविण्याकवरता आिश्यक वनर्ी उपलब्र् करुन देणेसांबर्ी अपर 
प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अकाष्ट्ठ िनोपज), म.रा.नागपरू याांनी  सांदर्भध क्र.3 ि 4 अन्िये सन 2018-19 करीता 
मुख्य िनसांरक्षक (प्रा.) गिवचरोली, अमरािती, चांद्रपरू ि रु्ळे या िनिृत्तातील रु.123.60 लक्षचा चालू बाब 
प्रस्ताि ि  मुख्य िनसांरक्षक (प्रा.) नागपरू या िनिृत्तातील रु. 84.85 लक्ष रकमेचा निीन बाब प्रस्ताि अस े
एकूण रु.208.45 लक्षच े प्रस्ताि प्रर्ान विषध 2406 1521, ग्राम पवरसर ि आवदिासी विकास कायधक्रम 
अांतगधत िासनास सादर करण्याकरीता सांदर्भध क्र.5 अन्िये अपर प्रर्ान मुख्य िनसरांक्षक (अर्धसांकल्प, 
वनयोजन ि विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू याांनी अनुदान वितरण प्रणालीिर अनुदान उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत विनांती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब िासनाच्या 
विचारावर्न होती. 
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िासन वनणधय:- 
 सन 2018-19 राज्य योजनाांतगधत योजना िनसांरक्षण ि विकास,  ग्राम पवरसर ि आवदिासी विकास 
सांयकु्त िन व्यिस्र्ापन कायधक्रम (2406 1521)  या योजनेमरू्न सन 2018-19 करीता मुख्य िनसांरक्षक 
(प्रा.) गिवचरोली, अमरािती, चांद्रपरू, रु्ळे ि नागपरू या िनिृत्तातील मोहफुलविषयक सवमतीच्या 
विफारिीनुसार मोहफुलाांच े सांकलन, सांस्करण, साठिणकू, मूल्यिर्धन ि विपणन या सांदर्भात प्रस्तावित 

उपक्रम राबविण्यासाठी खालील तक्त्यात दिधविण्यात आलेल्या कामाांकरीता सन 2018-19 करीता 
रु.208.45 लक्ष इतका वनर्ी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:-  
अ.
क्र. 

कामाचा तपविल िनिृत्त िनविर्भाग सन 2018-19 करीता प्रस्तावित 
वनर्ी 

1 1) सांयुक्त िन व्यिस्र्ापन सवमत्याांकवरता 
मोहफुलाांच ेसांकलनाकवरता आिश्यक वबज र्भाांििल 
प्रती सां.ि.व्य.सवमती रु.1.00 लक्ष प्रमाणे 

  पवरमाण दर आिश्यक 
वनर्ी 

रु.लाखा
त 

गिवचरोली वसरोंचा 10 1.00 10.00 
चांद्रपूर चांद्रपूर 5 1.00 5.00 
रु्ळे मेिासा 20 1.00 20.00 
अमरािती अमरािती 26 1.00 26.00 
नागपूर गोंवदया 1 1.00 1.00 

2 2) सांयुक्त िन व्यिस्र्ापन सवमत्याांकवरता मोहफुले 
गोळा करण्याकरीता जाळी (वग्रन नेट) उपलब्र् करुन 
देणेबाबत. प्रती सां.ि.व्य.सवमती 200 नगर जाळी 
@रु.200/जाळी 

गिवचरोली वसरोंचा 2000 0.002 4.00 
चांद्रपूर चांद्रपूर 1000 0.002 2.00 
रु्ळे मेिासा 4000 0.002 8.00 
अमरािती अमरािती 5200 0.002 10.4 
नागपूर गोंवदया 200 0.4 0.4 

3 3) सांकवलत केलेले मोहाफुले साठविण्याकवरता 
गािाांच्या समुहाकवरता मध्यिती वठकाणी वितगृहाची 
सुविर्ा उपलब्र् असलेले साठिणकु गृह उपलब्र् 
करुन देणे रु.25.00 लक्ष (साठिणकूगृह 
वितगृहासह) 

चांद्रपूर चांद्रपूर 1 25.00 25.00 
नागपूर गोंवदया 1 27.23 27.23 

4 4)मोहाफुलाांपासुन विविर् पदार्ध तयार 
करण्याकवरता आवदिासी बाांर्िाांच े कौिल्य विकास 
प्रविक्षण आयोवजत करणे. प्रती प्रविक्षण सत्र रु.0.60 
लक्ष याप्रमाणे 

गिवचरोली वसरोंचा 5 0.60 3.00 
चांद्रपूर चांद्रपूर 5 0.60 3.00 
रु्ळे मेिासा 6 0.60 3.60 
अमरािती अमरािती 6 0.60 3.60 
नागपूर गोंवदया 8 4.8 4.8 

5 मोहाफुलाांपासुन विविर् मुल्यिर्ीत पदार्ध 
बनविण्याकवरता मोहाफुले उपलब्र् असलेल्या 
िनिृत्तस्तरािर प्रवक्रया कें द्र उर्भारणे. रु.52.00 
लक्ष/प्रवक्रया कें द्र बाांर्काम ि सावहत्य खरेदीसह 

नागपूर गोंवदया 1 51.42 51.42 

                                                                                       एकुण एकां दर :- 208.45 
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उपरोक्त अनुदानाचा िापर करण्याच्या दृष्ट्टीने (2406-1521) या लेखाविषा अांतगधत विहीत 
केलेल्या अटी ि ितींचे पालन करणे सांबांवर्तािर  बांर्नकारक राहील. 

1. सदर तरतूद खचध करताांना वित्त विर्भागाने िळेो िळेी घालून वदलेल्या अटी ि ितीचे पालन कराि.े 
2. सदरहू वनर्ी वितवरत करण्यापिूी  प्रस्तािानुसार योजनेतील वनवित केलेल्या सिध कामाांना सक्षम  

अवर्का-याांची ताांवत्रक ि प्रिासकीय मांजूरी प्राप्त आहे याची खात्री अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक 
(अर्धसांकल्प, वनयोजन विकास), म.रा. नागपरू याांनी करुन घ्यािी.  

3. िाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खचध करताना यामध्ये कोणतीही विवत्तय अवनयवमतता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यािी. तसेच सदरहू कामे करताांना िन (सांिर्धन) कायदा 1980, र्भारतीय िन 
अवर्वनयम, 1927, िन्यजीि (सांरक्षण) अवर्वनयम 1972 मर्ील तरतुदींचा र्भांग होणार नाही  तसचे 
सिोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/कें द्र िासनाच्या व्याघ्र सांिर्धन प्रावर्करण याांनी वदलेल्या 
मागधदिधक सुचना/आदेिाची अिहेलना होणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यािी. 

4. अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अकाष्ट्ठ िनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपरू याांनी सदर कामाांच्या 
अांदाजपत्रकाांची आिश्यकतेनुसार पिताळणी मुख्य अवर्भयांता, सािधजवनक बाांर्काम विर्भाग 
याांचेकिून करुन घ्यािी. 

5. कायधिाहीमध्ये खरेदीचा समाििे असल्यास िासनाने विवहत केलेल्या कायधपध्दती अिलांब करुन 
खरेदी करण्यात यािी. 

6. उपरोक्त कामे मांजूर अनुदानातून उपलब्र् मावसक वनर्ी प्रिाहानुसार खचध करण्यात यािा. यामध्ये 
कोणतीही वित्तीय अवनयवमतता  होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यािी. तसेच सदरहू विकासाची 
कामे सन 2018-19 या आर्थर्क िषात पणूध करण्यात यािीत. सदरहू रक्कम खची पिल्यानांतर 
त्याचे उपयोवगता प्रमाणपत्र िासनास सादर कराि.े 

7. सिध कामे दजदेार होतील याबाबत योग्य िासन कायधप्रणालीचा िापर केला जाईल ि कोणतीही 
अवनयवमतता होणार नाही तसेच सिध कामाांच्या गणुित्तेबाबत िळेोिळेी आिश्यकतेनुसार तपासणी 
करािी या सिध बाबींची जबाबदारी अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अकाष्ट्ठ िनोपज) महाराष्ट्र राज्य, 
नागपरू याांची  राहील.  

8. िासन वनणधय वदनाांक 01 विसेंबर, 2016 वनयम पलु्स्तकेत नमुद केल्यानुसार तसचे उद्योग उजा ि 
कामगार विर्भाग, िासन वनणधय वदनाांक 24 ऑगस्ट, 2017 मध्ये नमूद गव्हनधमेंट ई-माकेटप्लेस 
(GeM) पोटधलची कायधपध्दती नुसार वनविदा प्रवक्रयेत खरेदी ककमत रु.तीन लाख ि त्यापेक्षा अवर्क 
असल्यास ई-वनविदा प्रणालीचा िापर करािा.   

9. सदर मांजूर कामामध्ये विरुक्ती होणार नाही आवण मांजूर कामाांव्यवतवरक्त कोणत्याही निीन बाबीिर 
/निीन क्षेत्रािर/ निीन कामाांिर खचध करण्यात येणार नाही तसेच कामात कुठलीही अवनयवमतता 
होणार नाही याची दक्षता घ्यािी. 

10. प्रस्तावित कामाांमध्ये वनसगधपरूक असलेले सावहत्याचा जास्तीत जास्त िापर करािा. 
11. सदर खचध वित्त विर्भागाच्या वदनाांक 02.04.2018 च्या पवरपत्रकातील ि त्यासोबतच्या 

पवरविष्ट्टामध्ये नमूद केलेल्या अटीची पतूधता होईल, याची दक्षता घेण्यात यािी.  
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12. सदर मांजूरीस िासन वनणधय क्रमाांक एमएससी-2011/प्र.क्र.178/फ-5, वदनाांक 30.9.2011 च्या 
पवरविष्ट्टात नमुद केलेल्या अटी ि िती बांर्नकारक असतील. 

 

उपरोक्त खचध मागणी क्रमाांक सी-10, प्रर्ानविषध-2406 िनीकरण ि िन्यजीिन, 01 िनीकरण, 
101 िनसांरक्षण ि विकास, ग्राम पवरसर ि आवदिासी विकास सांयुक्त िनव्यिस्र्ापन कायधक्रम राज्य 
योजना(2406-1521)  या लेखाविषाखाली सन 2017-18 कवरता उपलब्र् होणाऱ्या अनुदानातून 
र्भागविण्यात यािा.  
 

 सदर िासन वनणधय वित्त विर्भागाच्या 02.04.2018 च्या पवरपत्रकान्िये तसेच वित्त विर्भागाच्या 
िासन वनणधय क्र.विअप्र/2013/प्र.क्र.30/2013/विवनमय,र्भाग-2, वदनाांक 17.4.2015 अन्िये विर्भागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अवर्कारास अनुसरुन वनगधवमत करण्यात येत आहे. 

सदर िासन वनणधय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळािर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201901101554370719 असा आहे. हा आदेि विजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेिानुसार ि नािाने, 
 
 
 

      
           ( सुजय दोिल ) 

                             सह सवचि (िने) 
                        महसूल ि िन विर्भाग 

प्रत :- 
 

1. प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (िनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
2. अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अर्धसांकल्प,वनयोजन ि विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
3. अपर प्रर्ान मुख्य िनसांरक्षक (अकाष्ट्ठ िनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
4. मुख्य िनसांरक्षक (प्रादेविक), गिवचरोली/चांद्रपरू/रु्ळे/अमरािती /नागपरू 
5. महालेखापाल-1/2 (लेखा पवरक्षा/लेखा ि अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नागपरू. 
6. सािधजवनक बाांर्काम विर्भाग (इमारत-3), मांत्रालय, मुांबई-32. 
7. वित्त विर्भाग, व्यय-10 कायासन, मांत्रालय, मुांबई-32. 
8. वनयोजन विर्भाग (का-1475), मांत्रालय, मुांबई-32. 
9. कायासन अवर्कारी, फ-2/ब-1 कायासन, महसूल ि िन विर्भाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
10. कायासन फ-9, महसूल ि िन विर्भाग, मांत्रालय, मुांबई-32.(वनििनस्ती) 
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