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प्र्तावना :-  
महात्समा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत ज े शेतकरी फळबाग लागवडीकवरता िात्र 

ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱयाुंसाठी राज्य शासनाने भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना स रू केली 
आहे. सुंदभाधीन  क्र.1 येर्ील वद.09/01/2018 च्या शासन वनणवयान सार सन २०१८-19 मध्ये भाऊसाहेब फ ुं डकर 
फळबाग लागवड योजनेच्या अुंमलबजावणीकवरता सववसाधारण प्रवगासाठी रू.700 लक्ष (रू.सात कोटी 
फक्त)वनधी आय क्त (कृवि) याुंना अर्वसुंकल्पिय ववतरण प्रणालीवर उिलब्ध करून देण्यात आला आहे.  ववत्त 
ववभागाच्या मुंजूर स धावरत अुंदाजान सार आणखी रू.100.00  लाख वनधी सदर योजनेच्या अुंमलबजावणीसाठी 
उिलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. त्सयाबाबत शासन ि ढीलप्रमाणे वनणवय घेत आहे. 
 

शासन वनणवय:-  
1. सन २०१८-19 मध्ये भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेच्या अुंमलबजावणीकवरता 

सववसाधारण प्रवगासाठी रू.100 लक्ष (रू.एक कोटी फक्त)वनधी आय क्त (कृवि) याुंना अर्वसुंकल्पिय 
ववतरण प्रणालीवर उिलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

2. सदर वनधी खालील लेखाशीिांतगवत चालू विी अर्वसुंकल्पित केलेपया तरतूदीतनू खची टाकावा. 
मागणी क्र. डी-3         
2401- विक सुंवधवन 
119, बागायती व भाजीिाला विके, 
फळे (33)   
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना   
(2401 A889)  
33 अर्वसहाय्य   

3. सदर योजना राबववताना सदर प्रकरणी  यािवूी वनगववमत  केलेपया शासन वनणवयातील तरत दींन सार 
कायववाही करण्यात यावी.  



शासन वनणवय क्रमाुंकः फ ुं फला-2018/प्र.क्र.235/9-अ े
 

िृष्ट्ठ 2 िैकी 2 

4. वनधी खचव करताना महाराष्ट्र अर्वसुंकपि वनयम ि ल््तका व ववत्तीय अवधकार वनयम ि ् तीकेमध्ये 
उले्लख केलेपया तसेच वनयोजन व ववत्त ववभागाने वनगववमत केलेपया मागवदशवक सूचना व प्रचवलत 
अटी व शतीचे व वळेोवळेी वदलेपया सूचनाुंचे काटेकोरिणे िालन कराव.े 

5. हा शासन वनणवय ववत्त ववभागाने सुंदभाधीन क्र.2 व 3 येर्ील वद.08/03/2019 रोजी वनगववमत 
िवरित्रकाुंन्वये प्रशासकीय ववभागास प्रदान केलेपया अवधकाराुंन सार वनगववमत करण्यात येत आहे. 

6. सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळावर उिलब्ध 
करण्यात आला असनू त्सयाचा सुंकेताक 201903271720019401 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  
महाराष्ट्रराचे राज्यिाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने. 
 

 
 

                  ( अशोक आत्राम ) 
               सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 
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17. सवव वजपहा कोिागार अवधकारी  
18. अवधदान व लेखावधकारी, म ुंबई. 
19. वनवासी लेखािवरक्षा अवधकारी, म ुंबई  
20. मावहती व जनसुंिकव  सुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई-32. 
21. वनवड न्ती/9-अ.े  
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