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वदनाुंक : 22 जानेवारी, 2019
सुंदभथ:- 1.कृवि व िदम ववभाग शासन वनणथय क्र. राफयो-2018/प्र.क्र. 47/9अे, वद. 06/07/2018
2.ववत्त ववभाग, शासन िवरित्रक क्र.अर्थस-ुं 2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, वद. 02/04/2018
3.कृवि ववभाग अर्थसुंकपि कक्ष ित्र क्र.िूरक-2018/प्र.क्र.109/18/2अे, वद.06/12/2018
4.कृवि व िदम ववभाग शासन वनणथय क्र. राफयो-2018/प्र.क्र.47(भाग-4)/9अे, वद.28/12/2018
प्र्तावना :महात्समा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगथत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकवरता िात्र ठरु
शकत नाहीत अशा शेतकऱयाुंसाठी राज्य शासनाने भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना सरू केली आहे .
सदर योजना सन 2018-19 मध्ये राबववण्यास सुंदभाधीन क्र.1 येर्ील वदनाुंक 06/07/2018 च्या शासन
वनणथयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर योजनेिी िालू विी अुंमलबजावणी करण्याकवरता वनधी
उिलब्ध करून दे ण्यािी बाब शासनाच्या वविाराधीन होती. त्सयाबाबत शासन िढीलप्रमाणे वनणथय घेत आहे .
शासन वनणथय:1.

सन २०१८-19 मध्ये भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेच्या अुंमलबजावणीकवरता अनसूवित जाती

प्रवगासाठी रू.560 लक्ष (रू.िाि कोटी साठ लक्ष फक्त)वनधी आयक्त कृवि याुंना अर्थसुंकल्पिय ववतरण प्रणालीवर
उिलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
2.

सदर वनधी खालील लेखाशीिांतगथत िालू विी अर्थसक
ुं ल्पित केलेपया तरतूदीतून खिी टाकावा.

मागणी क्र. डी-3
2401- विक सुंवधथन
(00)
789अनसूवित जाती घटक योजना
(00)(33)
भाऊसाहेब फुं डकर फळबाग लागवड योजना- अनसूवित जाती घटक कायथक्रम
(2401 A904)
33 अर्थसहाय्य
3.

या शासन वनणथयाद्वारे ववतवरत करण्यात आलेपया रुिये 560 लक्ष रक्कमेिे कोिागारातून आहरण व ववतरण

करण्याकवरता सहायक सुंिालक (लेखा-1), कृवि आयक्तालय, िणे याुंना आहरण व सुंववतरण अवधकारी म्हणून
घोवित करण्यात येत असून, आयक्त (कृवि) याुंना वनयुंत्रण अवधकारी म्हणून घोवित करण्यात येत आहे .
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4.

सदर योजनेअुंतगथत अनदान लाभार्थ्यांना त्सयाुंच्या आधार सुंलग्न बँक खात्सयावर र्ेट लाभ ह्ताुंतरण (डीबीटी)

द्वारे अदा करण्यात यावे.
5.

या शासन वनणथयाद्वारे उिलब्ध करुन वदलेपया वनधीिा तात्सकाळ वववनयोग करण्यात यावा तसेि वनधी

वववनयोगाच्या अनिुंगाने आयक्त (कृवि) याुंनी वेळोवेळी उियोवगता प्रमाणित्र शासनास सादर करावे.
6. सदर उिलब्ध करून दे ण्यात आलेपया तरतदींतून फक्त अनसूवित जाती व नवबौद्ध घटकातील
लाभार्थ्यांनाि लाभ दे ण्यात येईल यािी दक्षता घ्यावी.
7.

वनधी खिथ करताना महाराष्ट्र अर्थसक
ुं पि वनयम िल््तका व ववत्तीय अवधकार वनयम ि्तीकेमध्ये उल्लेख

केलेपया तसेि वनयोजन व ववत्त ववभागाने वनगथवमत केलेपया मागथदशथक सूिना व प्रिवलत अटी व शतीिे व
वेळोवेळी वदलेपया सूिनाुंिे काटे कोरिणे िालन करावे.
8. हा शासन वनणथय ववत्त ववभागािे िवरित्रक क्रमाुंक: अर्थसुं-2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, वदनाुंक 2 एवप्रल, 2018
मधील अटी व शतीिे अनिालन करण्याच्या अधीन राहू न प्रशासकीय ववभागास प्रदान केलेपया अवधकाराुंिा वािर
करून वनगथवमत करण्यात येत आहे .
9.

सदर शासन वनणथय सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववभागाच्या अनौ.सुंदभथ क्र.175/18/ववघयो, वदनाुंक

11/01/2019 अन्वये वदलेपया सहमतीनसार वनगथवमत करण्यात येत आहे.
10. सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळावर उिलब्ध करण्यात
आला असून त्सयािा सुंकेताक 201901221450453701 असा आहे . हा आदे श वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंवकत
करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्ररािे राज्यिाल याुंच्या आदेशानसार व नावाने.
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( अशोक आत्राम )
सह सविव, महाराष्ट्र शासन

प्रवत,
1.

मा. मख्यमुंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, मुंबई -३२

2.

मा. मुंत्री (कृिी) याुंिे खाजगी सविव, मुंत्रालय, मुंबई -32

3.

मा. ववरोधी िक्ष नेता, ववधान िवरिद, महाराष्ट्र राज्य, ववधानमुंडळ सविवालय, मुंबई

4.

मा. ववरोधी िक्ष नेता, ववधान सभा, महाराष्ट्र राज्य, ववधानमुंडळ सविवालय, मुंबई

5.

मा.राज्यमुंत्री (कृिी) याुंिे खाजगी सविव, मुंत्रालय, मुंबई -32

6.

सविव, (कृवि) कृवि व िदम ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई -32

7.

अिर मख्य सविव (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.

8.

अिर मख्य सविव (ववत्त) ववत्त ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.

9.

सविव, सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य, मुंत्रालय, मुंबई-32

10.

आयक्त कृिी, महाराष्ट्र राज्य,िणे.

11.

आयक्त, समाजकपयाण आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नावशक

12.

सवथ सुंिालक, कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िणे

13.

सवथ ववभागीय कृवि सहसुंिालक, महाराष्ट्र राज्य.

14.

सवथ वजपहा अवधक्षक कृवि अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य.

15.

सहाय्यक सुंिालक (लेखा) कृवि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िणे
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16.

महालेखािाल-1/2 (लेखा व अनज्ञेयता ) (लेखा िरीक्षा ) मुंबई /नागिूर,

17.

सुंिालक लेखा व कोिागार अवधकारी, मुंबई (2 प्रती)

18.

सहसुंिालक लेखा व कोिागारे सुंगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5वा मजला, मुंबई -32

19.

सवथ वजपहा कोिागार अवधकारी

20.

अवधदान व लेखावधकारी, मुंबई.

21.

वनवासी लेखािवरक्षा अवधकारी, मुंबई

22.

मावहती व जनसुंिकथ सुंिालनालय, मुंत्रालय, मुंबई-32.

23.

वनवड न्ती/9-अे.
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