
भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक 
उद्यािे योजिेतर योजिेस सि 2019-20साठी 
लखेािुदािास नवत्तीय मान्यता देणेबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासि 
कृनि, पशुसंवर्धि,दुग्र्व्यवसाय नवकास व मत्सस्यव्यवसाय नवभाग, 

शासि निणधय क्रमाकं:- फरोवा-2019/प्र.क्र.74/13-अ,े 
मंत्रालय, मंुबई-400 032, 

                                                      नदिाकं :- 23  एनप्रल, 2019 
        

 संदभध :-      1) नियोजि नवभाग, क्र.निएपी-1016/प्र.क्र.211/कायासि-1481, नद.20/2/2017. 
                   2) कृनि व पदुम नवभाग, शासि निणधय क्र. फरोवा-2016/प्र.क्र.143/13-अे, 
                       नद.10 जुलै,2017. 
                   3) नवत्त नवभाग शासि पनरपत्रक क्र.अथधसं 2019/प्र.क्र.44/अथध-3, नद.1-4-2019 
                   4) कृनि व पदुम नवभाग, शासि निणधय क्र.लेखािु-2019/(प्र.क्र.23/19)/2 अे,  
                       नद.3 एनप्रल 2019 

       5) कृनि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो-2/शारोवा/1722/प्रमा/479/2019,  
            नद.4/4/2019  

                   6)कृनि व पदुम नवभाग, का.2 अे चे पत्र क्र. लेखािु 2019/प्र.क्र.23/2 अे,  
                      नद. 8 एनप्रल 2019 
प्रस्ताविा:-  

राज्यात 136 शासकीय फळ रोपवानिका कायधरत आहेत. सदर फळ रोपवानिकावंर िनवि व 
सुर्ानरत वाणाचं्या नवनवर् फळझािाचं्या मातृवृक्ाचंी लागवि केलेली आहे. या मातृवृक्ापंासूि नवनवर् 
फळझािाचंी  दजेदार व जातीवतं सुमारे 40 लाख कलमे/ रोपे उत्सपानदत करण्यात येतात. यातूि 
शासिास रक्कम रुपये 7.06 कोिी इतका महसूल जमा होतो.  

सदर कलमे / रोपे शासिामाफध त  राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवर् योजिांतगधत फळबाग 
लागवि कायधक्रमासाठी पुरनवण्यात येतात. शासकीय रोपवानिकावंर प्रामुख्यािे कलमे / रोप े
उत्सपादिाकनरता आवश्यक सामग्री, मजूरी आनण गौण बारं्कामे या बाबींकरीता निर्ीची आवश्यकता 
असते. तसेच रोपवानिकावंरील मंजूर अनर्कारी व कमधचारी याचंे वतेि यामरू्ि अदा करण्यात येते. 
प्रक्ते्रासंबर्ीत न्यायालयीि प्रकरणाचंा खचध यातूि भागनवण्यात येतो. त्सयासाठी शासकीय  
रोपवानिकािंा नियनमत अिुदाि उपलब्र् करुि देणे आवश्यक आहे. भाजीपाला रोपमळे, फळ 
रोपमळे व स्थानिक उद्यािे योजिेत्तर योजिेस (2401 1722)  सि 2019-20च्या अथधसंकल्पातील 
प्रस्तानवत लेखािुदािातूि नद.1.4.2019 ते नद.31.7.2019 पयंत खचध करण्यासाठी निर्ी नवतरणास 
नवत्तीय मान्यता देण्याची बाब  शासिाच्या नवचारार्ीि होती. 
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शासि निणधय:-  

1.   शासकीय रोपवानिकावंर प्रामुख्यािे कलमे / रोपे उत्सपादिाकनरता आवश्यक सामग्री, मजूरी 
आनण गौण बारं्कामे या बाबींकरीता निर्ीची आवश्यकता असते. तसेच रोपवानिकावंरील मंजूरी 
अनर्कारी व कमधचारी याचं ेवतेि यामरू्ि अदा करण्यात येते. प्रक्ते्रासंबर्ीत न्यायालयीि प्रकरणाचंा 
खचध यातूि भागनवण्यात येतो. त्सयासाठी शासकीय  रोपवानिकािंा नियनमत अिुदाि  उपलब्र् करुि 
देणे आवश्यक आहे. सि 2019-20 साठी (2401)(03)(01) भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व 
स्थानिक उद्यािे (अनिवायध) (2401 1722) लेखानशिाच्या माध्यमातूि शासकीय रोपवानिकाचंा माहे 
एनप्रल 2019 ते जुलै 2019 या चार मनहन्याचंा खचध भागनवण्यासाठी बाब निहाय,  रुपये 
23,64,07,290/-(रु.तेवीस कोिी, चौसष्ट्ि लक्, सात हजार, दोिशे िव्वद फक्त ) निर्ी आयुक्त 
(कृनि) यािंा नवतरीत करण्याबाबत नवत्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

2.  नवर्ाि मंिळािे महाराष्ट्र नवनियोजि (लेखािुदाि) नवरे्यक 2019 मंजूर केले आहे. त्सयास 
अिुसरुि कृनि व पदुम नवभागाचे  शासि पत्र क्र.लेखािु 2019/प्र.क्र.23/2 अे, नद.8 एनप्रल 2019 
िुसार एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 1/3 च्या मयादेत अथधसंकल्पीत निर्ी नवत्त नवभागािे या नवभागास 
उपलब्र् करुि नदला आहे. (2401 1722)या लेखानशिात सि 2019-20 च्या  माहे एनप्रल 2019 ते  
माहे जुलै 2019अखेर आवश्यक असणाऱ्या अनिवायध खचांतगधतच्या योजिासंाठी माहे एनप्रल 2019 
ते जुलै 2019 या चार मनहन्याचंा खचध भागनवण्यासाठी उपरोक्त शासि पत्राप्रमाणे मंजूर 
अथधसंकल्पीय तरतूदीच्या 1/3 प्रमाणे लेखािुदािाची बाब निहाय  रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.         
खालीलप्रमाणे  निर्ी नवतरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 

                                                                                                               (रु.हजारात) 

बाब मंजूर अथधसंकल्पीय तरतूद 2019-20 एकूण लखेािुदाि मागणी  

(अथधसंकल्पीत निर्ीच्या 1/3) 

01-वतेि 478700 159566.66 
02- मजूरी 73500 24500 
03-अनतकानलक भत्ता  50 16.66 
06-दूरध्विी, वीज व पाणी  1650 550 
11- देशांतगधत प्रवास खचध  3000 1000 
13-कायालयीि खचध  2000 666.66 
14-भािेपट्टी व कर 200 66.66 
17-संगणक खचध  50 16.66 
21-परुवठा व सामुग्री 50000 16666.66 
24-पेरोल,तेल व वगंण   72 24 
27-लहाि बारं्कामे 100000                                                                                                                                                                                                              33333.33 
एकूण  709222 236407.29 
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3.       सदरचा निर्ी पुढील लेखानशिांतगधत खची िाकण्यात यावा.  

           मागणी क्रमाकं D-3 

(03) (01) भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्यािे (अनिवायध) (2401 1722) 

 4.    उपरोक्त रु. 23,64,07,290/-(रु.तेवीस कोिी, चौसष्ट्ि लक्, सात हजार, दोिशे िव्वद 
फक्त )  निर्ी अथधसंकल्प नवतरण प्रणाली द्वारे आयुक्त (कृनि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे  यािंा उपलब्र् 
करुि देण्यात येत आहे. 

5.   सदर लखेानशिांतगधत गौण बारं्कामाच्या मंजूर अथधसंकल्पीय तरतूदी गौण बारं्कामासाठी 
संबंनर्त यंत्रणेकिूि प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश शासिास प्राप्त झाल्यािंतरच सदर निर्ीचे 
नवतरण केले जाईल. 

6. सदर शासि निणधय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असूि त्सयाचा संकेताक 201904231702006801 असा आहे. हा आदेश 
निजीिल स्वाक्रीिे साक्ानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  

 

 

                                                                                                        ( अशोक आत्राम ) 
सह सनचव, महाराष्ट्र शासि 

प्रनत, 

1. आयुक्त कृिी, महाराष्ट्र राज्य,पणेु.   
2. संचालक फलोत्सपादि, कृिी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पणेु,  
3. सवध सचंालक, कृिी आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पणेु, 
4. सवध नवभागीय कृिी सहसंचालक, 
5. सवध नजल्हा अनर्क्क कृिी अनर्कारी, 
6. महालेखापाल-1/2,  (लेखा व अिुज्ञयेता ),  मंुबई /िागपरू, 
7. महालेखापाल-1/2, (लेखा परीक्ा ), मंुबई /िागपरू, 
8. वनरष्ट्ठ  नजल्हा कोिागार अनर्कारी, पणेु. 
9. संचालक, लेखा व कोिागारे, मंुबई. 
10. सहसंचालक, लेखा व कोिागारे,  संगणक कक्, िवीि प्रशासि भवि,  5 वा मजला, मंुबई-32, 
11. अवर सनचव, काया-1481, नियोजि नवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
12. कक् अनर्कारी (अथधसकंल्प), कृनि व पदुम (कृनि व फलोत्सपादि) नवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
13. कक् अनर्कारी (पदुम-16), कृनि व पदुम (कृनि व फलोत्सपादि) नवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
14. निवि िस्ती (13-अे) 
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