
     भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड   
योजना सन 2019-20 मध्ये राबववण्यासाठी 
एकूण रुपये 5156.84 लक्ष अर्थसुंकल्पपय 
तरतूदीस   प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
कृवि, पश सुंवर्थन, द ग्र्व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग 

शासन वनणथय क्र. फ ुं फला-2019/प्र.क्र.84/9-अ,े 
मादाम कामा रोड, ह तात्समा राजग रु चौक, 

मुंत्रालय वव्तार, म ुंबई ४०० ०३२, 
वदनाुंक : 3 जून, 2019 

 

सुंदभथ:- 
1. कृवि व पद म ववभाग, शासन वनणथय, क्र. राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अे, वद. 6.7.2018  
2. कृिी व पद म ववभाग, क्र.राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अे, वदनाुंक 20.12.2018 च ेपत्र. 
3. ववत्त ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र. अर्थसुं-2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद.1 एवप्रल, 2019  
4. कृवि व पद म ववभागाच ेक्र. लेखान -2019/प्र.क्र.23/19/2-अे, वद. 8 एवप्रल, 2019 च े
पत्र.   

प्र्तावना :-   

              महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगथत जे शेतकरी फळबाग 
लागवडीकवरता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱयाुंसाठी राज्य शासनाने उपरोक्त सुंदभथ    
क्रमाुंक 1 येर्ील शासन वनणथयान्वये भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना स रु केली आहे. 
सुंदभथ क्रमाुंक 2 येर्ील पवरपत्रकान्वये कळववपयान सार सन 2019-20 मध्ये सदर योजनेची 
अुंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब ववचारार्ीन होती.  त्सयाबाबत शासन 
प ढीलप्रमाणे वनणथय घेत आहे. 

शासन वनणथय:- 

1.  राज्यात क . भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड ही योजना सन 2019-20 मध्ये 
राबववण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून सदर योजनेकवरता चालू विी सवथसार्ारण 
प्रवगासाठी 4000.00 लक्ष, अन स वचत जाती प्रवगासाठी रुपये 456.84 लक्ष व अन स वचत जमाती 
प्रवगासाठी रुपये 700.00 लक्ष अशी एकूण 5156.84 (रुपये एकावन्न कोटी छपन्न लक्ष चौऱयाऐशी 
हजार फक्त) अर्थसुंकल्पपय तरतूद मुंजूर करण्यात येत आहे. 

2. सदर योजनेसाठी उपलब्र् होणारा अर्थसुंकल्पपत वनर्ी शासनाने ववहीत केपयाप्रमाणे 
सवथसार्ारण प्रवगथ, अन स वचत जाती व अन स वचत जमाती प्रवगासाठी प ढील लेखावशिाखाली खची 
टाकण्यात यावा. 
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प्रवगथ राज्य वह्सा (100 टक्के) 
सवथसार्ारण 
प्रवगथ 

मागणी क्र.डी-3 
2401-वपक सुंवर्थन, 
119, बागायती व भाजीपाला वपके, 
फळे (33) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना 
(2401A889) 
33 अर्थसहाय्य 

अन स वचत जाती  मागणी क्र.डी-3 
2401-वपक सुंवर्थन, 
(00) 
789 अन स वचत जाती घटक योजना 
(00) (33) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना- अन स वचत जाती घटक कायथक्रम 
(2401A904) 33 अर्थसहाय्य 

अन स वचत 
जमाती 

मागणी क्रमाुंक टी-5 
2401-वपक सुंवर्थन 
796, अन स वचत जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(01)(36) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना 
(2401A898) 33 अर्थसहाय्य 

3. सदर योजनेची सुंदभथ क्रमाुंक 1 येरे् नमूद केलेपया शासन वनणथयातील तरत दीप्रमाणे 
अुंमलबजावणी करावी. 

4. सदर योजना सन 2019-20 मध्ये राबववण्याकवरता सुंचालक (फलोत्सपादन),                        
कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे हे अुंमलबजावणी युंत्रणा म्हणून कायाल्न्वत राहतील. 
आय क्त (कृिी), कृिी आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे हे राज्य ्तरावरील सुंवनयुंत्रक अवर्कारी 
राहतील.  सदर योजनेसाठी सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
याुंना आुंहरण व सुंववतरण अवर्कारी म्हणनू घोवित करण्यात येत आहे. 

5. सुंचालक (फलोत्सपादन) याुंनी सदर योजनेच्या अुंमलबजावणीबाबतचा आढावा वळेोवळेी 
घ्यावा व त्सयाबाबतचा अहवाल वळेोवळेी आय क्त (कृवि) याुंचमेाफथ त शासनास सादर करावा. 

6. सदर योजनेकवरता चालू विी मुंजूर केलेपया अर्थसुंकल्पपय तरतूदीच्या 100 टक्के 
कायथक्रमाची अुंमलबजावणी करावी.  
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7. सदर योजनेंतगथत वनर्ी खचथ करताना महाराष्ट्र अर्थसुंकपप वनयम प ल््तका व ववत्तीय 
अवर्कार वनयम प ल््तकेमध्ये उल्लेख केलेपया तसेच वनयोजन व ववत्त ववभागाने वनगथवमत केलेपया 
मागथदशथक सूचना, प्रचवलत अटी व शतीं तसेच वळेोवळेी वदलेपया सूचनाुंच ेकाटेकोरपणे पालन 
कराव.े 

8. सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सुंगणक साुंकेताुंक 201906031517590401 असा आहे.         
हा आदेश वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रराच ेराज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने. 

 

 
 

( अशोक आत्राम ) 
सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मा. मुंत्री (कृिी व फलोत्सपादन) याुंच े खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई -400 032. 
2. मा. ववरोर्ीपक्षनेते, महाराष्ट्र ववर्ानपवरिद, ववर्ानमुंडळ सवचवालय, म ुंबई-400 032. 
3. मा. ववरोर्ीपक्षनेते, महाराष्ट्र ववर्ानसभा, ववर्ानमुंडळ सवचवालय, म ुंबई-400 032.  
4. मा.राज्यमुंत्री (कृिी व फलोत्सपादन) याुंच े खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई -400 032. 
5. सवथ सन्मानीय ववर्ानपवरिद/ववर्ानसभा सद्य, महाराष्ट्र राज्य. 
6. अपर म ख्य सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
7. अपर म ख्य सवचव (ववत्त) ववत्त ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
8. सवचव, (कृवि व फलोत्सपादन) कृवि व पद म ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई -400 032. 
9. आय क्त (कृिी), कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य,प णे.  
10. सुंचालक (फलोत्सपादन), कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
11. सवथ ववभागीय कृिी सहसुंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
12. सवथ वजपहा अर्ीक्षक कृिी अवर्कारी, महाराष्ट्र राज्य. 
13. सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1) कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
14. महालेखापाल-1/2 (लेखा व अन ज्ञयेता ) (लेखा परीक्षा ) म ुंबई /नागपरू, 
15. अवर्दान व लेखावर्कारी, म ुंबई. 
16. सुंचालक लेखा व कोिागार अवर्कारी, म ुंबई (2 प्रती)  
17. सहसुंचालक लेखा व कोिागारे सुंगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला,                 

म ुंबई -400 032. 
18. सवथ वजपहा कोिागार अवर्कारी, महाराष्ट्र राज्य. 
19. मावहती व जनसुंपकथ  सुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
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20. कक्ष अवर्कारी (का.1431), वनयोजन ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
21. कक्ष अवर्कारी (अर्थ-13/व्यय-1), ववत्त ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
22. कक्ष अवर्कारी,अर्थसुंकपप (ववघयो), सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववभाग, मुंत्रालय,  
           म ुंबई-400 032. 
23. कक्ष अवर्कारी (कायासन-6), आवदवासी ववकास ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
24. अवर सवचव (2-अे), कृिी व पद म ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
25. वनवड न्ती/9-अे.       
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