
तालकुा बीज गुणन प्रक्षते्र गौंडखैरी ता. कळमेश्वर, 
जज. नागपूर या प्रक्षते्रावर फळरोपवाजिका स्थापन 
करणेस प्रशासकीय  मान्यता देणेबाबत...  
 

महाराष्ट्र शासन 
कृजि, पशुसंवर्धन,दुग्र्व्यवसाय जवकास व मत्सस्यव्यवसाय जवभाग, 

शासन जनणधय क्रमाकं :- फरोवा-2018/प्र.क्र.207/13-अ,े 
मंत्रालय, मंुबई-400 032, 

                                                       जदनाकं :-14 फेब्रवुारी,2019 
 

          संदभध :-1) कृजि व पदुम जवभाग शासन जनणधय क्र.2018/42/प्र.क्र.13/13-अे, जद.2/2/2018. 
                       2) कृजि व पदुम जवभाग शासन जनणधय क्र. राकृजव-0317/प्र.क्र.23/राकृजवयो,  
                            जद.23/2/2018. 
                       3) कृजि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-2/नसधरी/नसधरी स्था./3003/2018.  
                            जद. 20/11/2018.                        

प्रस्तावना:- 

           मा. मुख्य सजचव, याचंे अध्यक्षतेखाली जद. 15/12/2017 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कृजि जवकास 
योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प सजमतीच्या (SLSC)  24 व्या बैठकीत सन 2017-18 कजरता राष्ट्रीय 
कृजि जवकास योजनेअंतगधत उच्च तंत्रज्ञानावर आर्ारीत फळरोपवाजिका स्थापन करणे 
प्रकल्पातंगधसाठी रु. 19.965 कोिी रकमेचा प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे. तालुका बीज गुणन 
प्रक्षते्र गौंडखैरी ता. कळमेश्वर, जज. नागपूर हे सन 1964 मध्ये स्थापन झाले आहे. सदर प्रक्षते्राचे एकूण 
क्षते्र 16.27 हे. असून  लागवडी खालील क्षते्र 13.20 हे. आहे. जजराईत क्षते्र 11.20 हे., बागाईत क्षते्र 
3.00 हे. आहे. सदर रोपवाजिकेच्या या प्रक्षते्रावर डाळींब जपकाची 400 मातृवृक्ष उपलब्र् असून सतं्रा, 
मोसंबी, जंबेरी, रंगपूर, आंबा, जचकू इत्सयाजद मातृवृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. 

          सदर प्रक्षते्रावर बारमाही ससचनाची सुजवर्ा उपलब्र् असल्याने रोपवाजिका स्थापन करण्यास 
वाव आहे.  सदर प्रक्षते्र कािोल उपजवभागात येत असून येथे संत्रा, मोसंबी, डाळींब, कागदी सलबू 
इत्सयाजद प्रमुख जपकाचं्या कलमी रोपाचंी मागणी शेतकऱयाकंडून मोठ्या प्रमाणात होत आहे.  तसेच 
मग्रारोहयो, राष्ट्रीय फलोत्सपादन अजभयान अंतगधत फळबाग लागवडी करीता कलमा रोपाचंी 
आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर आहे. रोपवाजिका स्थापन केल्यास सदर रोपवाजिके करीता वगेळी पदे 
जनमाण करावी लागणार नाहीत.  त्सयाचंा प्रक्षते्रावरील कोणत्सयाही घिकावर पजरणाम होणार नाही व 
जवत्तीय भार पडणार नाही. या प्रक्षते्रावर फळरोपवाजिका स्थापन केल्यास पजरसरातील शेतकऱयांना 
कलमा रोपाचंी उपलब्र्ता होऊन फळबाग लागवड क्षते्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ  होईल. त्सयामुळे 
शेतकऱयाचंी आर्थथक पजरस्स्थती उंचावण्यास मदत होईल.  प्रक्षते्रास कलमे रोपे जवक्री पासून आर्थथक 
फायदा होईल.   पजरणामत: मजूरानंा मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्र् होईल.  तालुका बीज गुणन 
प्रक्षते्र गौंडखैरी ता. कळमेश्वर, जज. नागपूरच्या एकूण उपलब्र् क्षते्रापैकी 16.00 हेक्िर क्षते्रावर 
तालुका फळरोपवाजिका स्थापन  करणे प्रस्ताजवत आहे. राष्ट्रीय कृजि जवकास योजनेअंतगधत उच्च 
तंत्रज्ञानावर आर्ारीत फळरोपवाजिका स्थापन करणे प्रकल्पातंगधत (सन 2017-18) सदरहू 
रोपवाजिकेस रु.96.00 लाख मंजूर आहेत. सदरचा मंजूर जनर्ी खचध होण्यासाठी रोपवाजिका स्थापन 
करण्यास  मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या जवचाराजर्न होती. 
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शासन जनणधय  - 
 
  राष्ट्रीय कृजि जवकास योजनेअंतगधत उच्च तंत्रज्ञानावर आर्ारीत फळरोपवाजिका,  तालुका बीज 
गुणन प्रक्षते्र गौंडखैरी ता. कळमेश्वर, जज. नागपूर यथेे उपलब्र् असलेल्या 16.27 हे. प्रक्षते्रावर तालुका 
फळरोपवाजिका स्थापन करण्यास कृजि व पदुम जवभाग शासन जनणधय क्र.2018/42/प्र.क्र.13/13-अे, 
जद.2/2/2018. मध्ये जदलेल्या अिी शतीच्या अजर्न राहून आजण कृजि व पदुम जवभाग शासन जनणधय क्र. 
राकृजव-0317/ प्र.क्र.23/ राकृजवयो,जद.23/2/2018 मध्ये जदलेल्या लखेाजशिातंगधत,राष्ट्रीय कृजि जवकास 
योजनेअंतगधत उच्च तंत्रज्ञानावर आर्ारीत फळरोपवाजिका स्थापन करणे प्रकल्पातंगधत (सन 2017-18) 
सदरहू रोपवाजिकेस रु.96.00 लाख, प्रपत्र -अ प्रमाणे प्रस्ताजवत कामासंाठी जवत्तीय जनयम पुस्स्तका1978 
भाग-पजहला ,उपजवभाग 1 ते 5 पुस्स्तकेतील पजरच्छेद क्र. 134 (3)अन्वये जवभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अजर्कारानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन जनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201902141300185201 असा आहे. हा आदेश जडजीिल 
स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

           महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 

 

                                                                                                                      ( अशोक आत्राम )                                                                  
                                          सह सजचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रजत, 
1. आयुक्त कृजि, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.   
2. संचालक, फलोत्सपादन, कृजि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे.  
3. संचालक, जनजवष्ट्ठा व गुण जनयंत्रण, कृजि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
4. जवभागीय कृजि सहसंचालक,नागपुर जवभाग,नागपुर. 
5. जजल्हा अजर्क्षक कृजि अजर्कारी, नागपूर. 
6. महालेखापाल-1/2,  (लेखा व अनुज्ञयेता ),  मंुबई /नागपूर, 
7. महालेखापाल-1/2 , (लेखा परीक्षा ), मंुबई/नागपूर, 
8. वजरष्ट्ठ  जजल्हा कोिागार अजर्कारी,पुणे. 
9. संचालक, लेखा व कोिागारे, मंुबई  
10. सहसंचालक लेखा व कोिागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,5 वा मजला,मंुबई -32, 
11. अवर सजचव, राष्ट्रीय कृजि जवकास योजना, कृजि व पदुम  जवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
12. कक्ष अजर्कारी (अथधसंकल्प), कृजि व पदुम (कृजि व फलोत्सपादन) जवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
13. जनवड नस्ती (13-अे). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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                    ("प्रपत्र-अ" शासन ननर्णय क्रमाांक :- फरोवा-2018/प्र.क्र.207/13-अे,) 
 

                    फळरोप वाटीकेसाठी घटकनिहाय प्रस्तानवत खर्च:-  
        आदशण रोपवानिका स्थापन कररे् अांतर्णत आराखडयातील नवकास कामाांचा सधुानरत तपशील 
अ.क्र. नवकास कामे के्षत्र क्षमता सांख्या सांभाव्य खचण 

(रु.लाखात) 
1 जमीन नवकसन व साफसफाई 4.00 हे. --- 3.00 
2 चेक ललक कुपर्    4.00 हे. ------- 14.50 
3 लोखांडी शेड हाऊस दरुूस्ती व नवीन  2 7.00 
4 भाांडारर्हृ दरुूस्त कररे्   1 4.00 
5 औजारर्हृ व कायालय दरुूस्ती  1 4.00 
6 पॉिीर् हाऊस नवीन  1 4.00 
7 माती ननजणतीकरर् ओिा  1 4.00 
8 नवीन मातवृकृ्ष लार्वड   2.00 1.00 
  सांत्रा-277 1.00 0.50 
  मोसांबी-277 1.00 0.50 
  र्लुाब व इतर 

फुलझाडे 
0.05 0.90 

  मोर्रा -10 0.05 0.80 
  औषधी 

वनस्पती  
0.10 0.80 

9 हरनतर्हृ (2000 चो.मी.) 2000चौ.मी. 1 5.00 
10 सौर ऊजा पांप 7.50एच.पी 1 7.50 
11 नवद्यतु पांप सानहत्यासह 5 एच.पी. 2 1.50 
12 लोखांडी शेड मधील नसतेि बेड ------ - 1.00 
13 र्ाांडूळ खत यनुनि उभारर्ी शेडसह 30X20 फुि 1 5.00 
14 याांनत्रक सनुवधा (यांत्र सामगु्री) ------ - 5.00 
15 नसमेंि रस्ता 200मी - 10.00 
16 इतर सांनकर्ण ------ - 10.00 
 एकूण  - 96.00 
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