सन 2019-20 मध्ये राज्यातील आदिवासी
दिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटु ुं बाच्या परसबागेत
फळझाडे व भािीपाला लागवडीची योिना
राबदवण्यास व रु.14.40 लाख (रु.चौिा लाख
चाळीस

हिार

फक्त)

दवतरणास

मान्यता

िे णेबाबत.
(लेखादिर्ष- 2401 A806).
महाराष्ट्र िासन
कृदर्,पिुसुंवर्षन,िु ग्र्व्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग,
िासन दनणषय क्र.आपयो-2019/प्र.क्र.121/9अे
हु तात्समा रािगुरू चौक,मािाम कामा रोड,
मुंत्रालय दव्तार, मुुंबई 400 032.
दिनाुंक- 23 ऑग्ट, 2019.
वाचा:1. कृर्ी व पिु म दवभाग, िासन दनणषय, क्र. आपयो-2018/प्र.क्र.173/9-अे,
दि. 01/10/2018.
2. दवत्त दवभाग, िासन पदरपत्रक, क्र. अर्षसुं-2019/प्र.क्र. 44/अर्ष-3,दि.01/04/2019.
3. सुंचालक फलोत्सपािन, कृदर् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याुंचे पत्र क्र. कृआ /
फलो-3/आदिवासी परसबाग/19-20/586/19, दि. 20/05/2019.
4. दवत्त दवभाग, िासन पदरपत्रक, क्र. अर्षसुं -2019/प्र.क्र.92/अर्ष-3, दि.08/07/2019.
5. आदिवासी दवकास दवभाग, िासन दनणषय, क्र. बीयुडी-2019/प्र.क्र.07/कायासन-6
दि.23/07/2019
प्र्तावना :आदिवासी घटक कायषक्रमाुंतगषत राज्यातील 14 दिल्ह्हयाुंतील आदिवासी भागातील कुपोर्णाचे
प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देिाने व आदिवासी बाुंर्वाुंना पौष्ष्ट्टक आहार पुरदवण्यासाठी, आदिवासी
कुटु ुं बाच्या परसबागेत पौष्ट्टीक भािीपाला व फळाुंची दनवड करुन त्सयाची लागवड करण्यास प्रोत्ससाहन
िे ण्यासाठी “आदिवासी कुटु ुं बाच्या परसबागेत फळझाड व भािीपाला लागवड” ही योिना राज्यात सन
2003-04 पासून राबदवण्यात येत आहे. सिर योिना राबदवण्याकरीता सन 2019-20 या आर्थर्क वर्ात
रु.24.00 लाख इतका दनर्ी अर्षसुंकष्ल्ह्पत करण्यात आलेला आहे. त्सयास अनुसरुन सिर योिना सन
2019-20 मध्ये राज्यात राबदवण्याकरीता रू.24.00 लाख दनर्ीचा प्र्ताव सुंचालक (फलोत्सपािन) याुंनी
िासनास सािर केला आहे.

सन 2019-20 च्या प्रर्म नऊमाही करीता (दडसेंबर-2019 अखेर)

आवश्यक असणारा अदनवायष व कायषक्रमावरील खचाचा अर्षसुंकष्ल्ह्पत दनर्ी एकूण वार्थर्क तरतूिीच्या
60% च्या मयांिे त दवतरण व सुंदनयुंत्रण प्रणालीव्िारे (दबम्स) दवतरीत केला िाईल असे आिे ि उपरोक्त
वाचा येर्ील क्र.4 च्या िासन पदरपत्रका अन्वये, िे ण्यात आले आहेत. उपरोक्त वाचा येर्ील क्र. 5 च्या
िासन दनणषयान्वये आदिवासी दवकास दवभागाने लेखािीर्ष (2401 A806) या लेखािीर्ाखाली 60% च्या
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मयािे त रू.14.40 लाख फक्त (रू. चौिा लाख चाळीस हिार फक्त) इतका दनर्ी दवभागाच्या
अर्षसुंकष्ल्ह्पय दवतरण प्रणालीवर दवतदरत केला आहे.
सिर योिना सन 2019-20 मध्ये राज्यात राबदवण्यास रु. 24.00 लाख इतका दनर्ी
अर्षसुंकष्ल्ह्पत करण्यात आलेला आहे . सिर रू.24.00 लाखाच्या कायषक्रमास प्रिासकीय मान्यता व
दवत्त दवभागाच्या आिे िानुसार अर्षसुंकल्ह्पीत दनर्ीच्या 60% च्या मयािे त म्हणिे रू.14.40 लाखाच्या
कायषक्रमास

दवत्तीय मान्यता िे ण्याची बाब िासनाच्या दवचारार्ीन होती, त्सयास अनुसरून िासन

पुढीलप्रमाणे दनणषय घेत आहे.
िासन दनणषय :1.

राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नादिक, र्ुळे, नुंिूरबार, िळगाुंव, अहमिनगर, नाुंिेड,

यवतमाळ, गडदचरोली, चुंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया

या 14 दिल्ह्हयातील आदिवासी कुटु ुं बाच्या

परसबागेत फळझाड व भािीपाला लागवडीची योिना सन 2019-20 मध्ये राबदवण्याच्या कायषक्रमास व
सिर योिनेकरीता आवश्यक असलेल्ह्या रु.24.00 लाख इतक्या रकमेस प्रिासकीय मान्यता िे ण्यात
येत आहे. तसेच योिनेची अुंमलबिावणी करण्यास दवत्त दवभागाच्या पदरपत्रकानुसार अर्षसुंकष्ल्ह्पत
दनर्ीच्या 60% च्या मयािे त रुपये 14.40 लाख (रुपये चौिा लाख चाळीस हिार फक्त) इतकी रक्कम
खचष करण्यास दवत्तीय मान्यता िे ण्यात येत आहे.
2.

या योिनेसाठी होणारा खचष रुपये 14.40 लाख (रुपये चौिा लाख चाळीस हिार फक्त) सन

2019-20 या वर्ाकरीता मुंिूर व अर्षसुंकष्ल्ह्पत केलेल्ह्या तरतुिीनुसार पुढील लेखादिर्ातून
भागदवण्यात यावा.
"मागणी क्र.टी -5,
2401- पीक सुंवर्षन,
(796),िनिाती क्षेत्र उपयोिना
(01) (32) आदिवासी दिल्ह्हयात परसबाग योिना
(2401 A806)
33 अर्षसहाय्य."
3.

आदिवासी कुटु ुं बामध्ये कुपोर्णाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्ह्याने दविेर् बाब म्हणून उपलब्र्

करून दिलेल्ह्या तरतूिींतून झालेल्ह्या खचाचा अहवाल, लेखादिर्षदनहाय/उपलेखािीर्षदनहाय तसेच
साध्य झालेले भौदतक उदद्दष्ट्टदनहाय मादहती, दनर्ी उपयोदगता प्रमाणपत्र, सुंबुंदर्त क्षेदत्रय अदर्कारी याुंनी
आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादिक, सुंबुंदर्त अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास, आदिवासी दवकास
दवभाग व कृदर् व पिु म दवभाग याुंना प्रत्सयेक मदहन्याच्या 10 तारखेपयंत पाठवावी.
4.

दनयुंत्रण अदर्कारी व दवभाग प्रमुख याुंनी आदिवासी उपयोिना क्षेत्रात, अदतदरक्त आदिवासी

उपयोिना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात दवदवर् योिनाुंवर केलेला खचष
्वतुंत्रपणे नोंिदवला िाईल याची िक्षता घ्यावी. िेणेकरून िासनाला आदिवासी उपयोिना क्षेत्रातील
व आदिवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील योिनाुंवर होणाऱ्या खचावर लक्ष ठे वता येईल.
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5.

आदिवासी घटक कायषक्रमाुंतगषत सिरहू योिना ही वैयष्क्तक लाभाची योिना असल्ह्याने TSP

व आदिवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयष्क्तक लाभार्थ्यांना या योिनेचा लाभ िे ण्यात
यावा व त्सया करीता तरतूि खचष करावी.
6.

सिर प्रकरणी इतर कायषवाही उपरोक्त वाचा येर्ील क्र.1 मध्ये नमूि केलेल्ह्या िासन दनणषयातील

तरतुिीनुसार करावी.
7.

हे आिे ि िासन पदरपत्रक, दवत्त दवभाग, क्र.अर्षसुं-2019/प्र.क्र.44/अर्ष-3, दि.01/04/2019 व

क्र.अर्षसुं-2019/प्र.क्र.92/अर्ष-3,दि.08/07/2019 मर्ील अटींची पुतषता करण्याच्या अदर्न राहू न
प्रिासकीय दवभागास प्रिान केलेल्ह्या अदर्कारात दनगषदमत करण्यात येत आहेत.
8.

सिर िासन दनणषय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या सुंकेत्र्ळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सुंकेताुंक 201908231539351301 असा आहे. हा आिे ि
दडिीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे िानुसार व नावाने,

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2019.08.23 15:52:36 +05'30'
(अिोक आत्राम)
सह सदचव, महाराष्ट्र िासन
प्रदत,
1. मा.मुंत्री, (फलोत्सपािन) याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32.
2. मा.राज्यमुंत्री (कृर्ी व फलोत्सपािन), याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32.
3. मा. सदचव (कृर्ी) याुंचे ्वीय सहाय्यक,कृदर् व पिु म दवभाग, मुंत्रालय , मुुंबई.
4. आयुक्त(कृदर्), कृदर् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे.
5. आयुक्त (आदिवासी दवकास), महाराष्ट्र राज्य, नादिक.
6. अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास नादिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती.
7. व्यव्र्ापकीय सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपािन आदण और्र्ी वन्पती मुंडळ,पुणे.
8. सुंचालक (फलोत्सपािन),कृदर् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे.
9. सवष दवभागीय कृदर् सहसुंचालक, महाराष्ट्र राज्य.
10. सवष प्रकल्ह्प अदर्कारी, एकाष्त्समक आदिवासी दवकास प्रकल्ह्प.
11. सवष दिल्ह्हा अदर्क्षक कृदर् अदर्कारी, महाराष्ट्र राज्य.
12. महालेखापाल-1-2(लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखा व पदरक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई/नागपूर.
13. अदर्िान लेखादर्कारी, मुुंबई.
14. सहायक सुंचालक (लेखा),आयुक्त (कृदर्), याुंचे कायालय, पुणे.
15. ग्रुंर्पाल, महाराष्ट्र दवर्ानमुंडळ सदचवालय ग्रुंर्ालय, दवर्ानभवन, मुुंबई.
16. मादहती व िनसुंपकष सुंचालनालय,मुंत्रालय, मुुंबई-32 (प्रदसध्िीसाठी).
17. कायासन क्र.2 व 9 आदिवासी दवकास दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई.
18.कायासन 9-अे, दनवडन्ती.
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