भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना अुंमलबजावणी सचना

प्रस्तावना :
राज्यामध्ये सन 1990 पासून रोजगार हमी योजनेशी ननगडीत फळबाग लागवड योजना राबनवण्यात आली असून
सदर योजनेअंतगगत अथगसहाय्य दे णे टप्पप्पया-टप्पप्पयाने बंद केले आहे . महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअत
ं गगत
“जॉबकाडग धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आनण अनुसनू ित जाती-जमातीिे शेतकरी” फळबाग
लागवडीकरीता दोन हे क्टर क्षेत्र मयादे पयंत अनुदानास पात्र आहे त. सबब, राज्यामध्ये 80 टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक
शेतकरी असूनही, जॉबकाडग नसल्याने ते सदर योजनेिा लाभ नमळण्यास अपात्र ठरत आहे त. तसेि केंद्र शासनाने सन 2022
पयंत शेतकऱयांिे उत्पन्न दुप्पपट करण्यािे ननश्चित केले आहे . ही योजना शेतकऱयांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दश्ृ ष्ट्टने
सहाय्यभूत ठरणार आहे . तसेि योजनेच्या माध्यमातून नपक व पशुधन याबरोबरि फळबागेच्या रुपाने शेतकऱयांना शाचवत
उत्पन्नािा स्त्त्रोत उपलब्ध होणार आहे . त्यािप्रमाणे फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गगक संसाधनािे संवधगन करुन काही प्रमाणात
हवामान बदल व ऋतु बदलािी दाहकता व नतव्रता सौम्य करण्यास मदत होणार आहे .
उपरोक्त पाचवगभम
ू ीवर भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 च्या खरीप हं गामापासून राज्यात
राबनवण्यात येत आहे .
(1) योजनेत सहभागी होण्याची कायय पद्धती :
1.1 राज्य / नजल्हास्त्तरावरुन वतगमानपत्रामध्ये दरवषी माहे एनप्रलमध्ये जाहीरात प्रनसद्ध करुन तसेि अन्य माध्यमाद्वारे
पुरेशी प्रनसद्धी दे ऊन इच्छु क शेतकऱयांिे अजग मागनवण्यात येतील.
1.2 इच्छु क शेतकऱयांनी जानहरात नदल्यापासून नकमान 21 नदवसात अजग सादर करावा.
1.3 योजनेअंतगगत तालुक्यास नदले ल्या आर्गथक लक्षांकापेक्षा जास्त्त अजग प्राप्पत झाल्यास तालुकाननहाय सोडत काढू न
प्राधान्यक्रम यादी करुन लाभाथी ननवड करण्यात येईल.
1.4 लाभाथी ननवडीसाठी सोडतीिे नठकाण, नदनांक व वेळ या बाबी तालुका कृ नष अनधकारी आनण उपनवभागीय कृ नष
अनधकारी हे संयक्
ु तपणे ननश्चित करतील.
1.5 तालुक्यास नेमन
ू नदलेल्या आर्गथक लक्षांकापेक्षा कमी अजग प्राप्पत झाल्यास त्या तालुक्यासाठी पुन:चि जाहीरात दे वून
8 नदवसात अजग मागनवले जातील.प्राप्पत होणाऱया अजांमूधन नवहीत कायगपद्धतीनुसार लाभाथी ननवड करण्यात येईल.
1.6 तालुक्यामध्ये दुसऱयांदा संधी दे ऊनही लक्षांकापेक्षा कमी अजग प्राप्पत झाल्यास नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी यांनी
सदर तालुक्याच्या नशल्लक ननधीिे फेर वाटप नजल्हयामधील अन्य तालुक्यांना त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे.
सदरिी कायगवाही अजग सादर करावयाच्या मुदतीनंतर 15 नदवसांत पुणग करावी.
1.7 त्यािप्रमाणे नजल्हयािा ननधी नशल्लक राहत असल्यास नवभागीय कृ नष सहसंिालक यांनी प्रथमत: नवभागातील
अन्य नजल्हयास त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात नशल्लक ननधीिे फेर वाटप करावे.
1.8 फेरवाटपानंतर नवभागातील ननधी नशल्लक राहत असल्यास त्यािे कृ नष आयुक्तालयस्त्तरावरुन मागणी असलेल्या
अन्य नवभागातील नजल्हयांना नवतरण आयुक्त कृ नष यांच्या मान्यतेने संिालक फलोत्पादन करतील.
1.9 ननवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी 2 नदवसात आवचयक ती कागदपत्रे सादर करावीत.
1.10 कागदपत्रे प्राप्पत होताि लाभार्थ्यांना पूवगसंमती प्रदान करण्यात येईल. तसेि लाभार्थ्यांच्या इच्छे नस
ु ार त्यांना शासकीय
अथवा कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकेतून कलमे / नारळ रोपे उिल करण्यािा परवाना दे ण्यात येईल.
1.11 लाभार्थ्यांनी पूवगसंमती नमळाल्याच्या नदनांकापासून 75 नदवसामध्ये सवग बाबींसह फळबागेिी लागवड करणे
आवचयक राहील.
1.12 पूवगसंमती प्राप्पत लाभार्थ्यांने 75 नदवसामध्ये फळबागेिी लागवड केली नाही तर त्यािी पूवगसंमती रद्द समजण्यात
येईल आनण प्रनतक्षा यादीतील आद्यक्रमानुसार पात्र लाभाथीिी ननवड करण्यात येईल.

(2) क्षे त्र मयादा :
2.1 या योजनेअत
ं गगत फळबाग लागवडीकरीता कोकण नवभागासाठी नकमान 0.10 हे क्टर ते कमाल 10.00 हे क्टर तर
उवगरीत नवभागासाठी नकमान 0.20 हे क्टर ते कमाल 6.00 हे क्टर क्षेत्र मयादा अनुज्ञेय राहील.
2.2 कमाल क्षेत्रमयादे त लाभाथी त्याच्या इच्छे नस
ु ार एकापेक्षा जास्त्त फळनपके लागवड करु शकेल.
2.3 लाभधारकािे 7/12 च्या नोंदीनुसार, लाभाथी जर संयक्
ु त खातेदार असेल तर सुंयक्त खात्यावरील त्याच्या नावे
असलेल्या क्षे त्राकरीता लाभ दे ण्यात यावा.
2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजनेमध्ये पात्र असणाऱया शेतकऱयांना या (MREGS) योजनेिा
दोन हे क्टर क्षेत्रापयंत लाभ घे तल्यानंतर उवगरीत क्षेत्रासाठी भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेमध
ू न लाभ
घे ता येईल.
2.5 लाभार्थ्याने यापूवी राज्य रोजगार हमी योजनेशी ननगडीत फळबाग लागवड वा अन्य योजनेअंतगगत लाभ
घे तला असल्यास सदर लाभ घे तले ले क्षेत्र वगळू न उवगरीत कमाल क्षेत्र मयादे पयंत लाभाथी पात्र राहील.
(3) लाभाथी पात्रतेचे ननकष :
3.1 या योजनेअत
ं गगत वैयश्क्तक शेतकऱयांनाि लाभ घे ता येईल. संस्त्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घे ता येणार नाही.
3.2 शेतकऱयाच्या स्त्वत:च्या नावे 7/12 असणे आवचयक आहे . जर 7/12 उताऱयावर लाभाथी संयक्
ु त खातेदार असेल
तर सवग खातेदारांिे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवचयक राहील.
3.3 जनमन कुळ कायदयाखाली येत असल्यास 7/12 च्या उताऱयावर जर कुळािे नाव असेल तर योजना
राबनवण्यासाठी कुळािे संमतीपत्र आवचयक राहील.
3.4 सवग प्रवगाअंतगगत ज्या शेतकऱयांच्या कुटुं बािी उपनजवीका केवळ शेतीवर अवलंबन
ू आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य
दे ण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱयांिा नविार करण्यात येईल. (कुटुं बािी व्याख्या-पती,पत्नी व अज्ञान मुले)
3.5 प्राप्पत झालेल्या अजामधून लाभार्थ्यांिी ननवड करताना अनुसनू ित जाती/ जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक,
मनहला, नदव्यांग व्यक्ती यांना प्राधान्य दे ण्यात यावे.
3.6 परं परागत वन ननवासी (वन अनधकार मान्यता) अनधननयम, 2006 नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी योजनेत लाभ
घे ण्यासाठी पात्र राहील.
3.7 महात्मा गाुंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत लाभ दे ण्यास पात्र असणाऱ्या शे तकऱ्याुंना या
योजनेंतगयत
अथय सहाय्य दे ण्यात ये व ू नये तथानप, त्याुंची नद.6 जलै, 2018 च्या शासन ननणययातील पनरच्छे द क्र. 7.3 व
7.4 मध्ये
नमूद केल्यानसार या योजनेअुंतगयत लाभाथी म्हणून ननवड करता ये ईल.
(4) समानवष्ट्ट बाबी :
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये

तक्त्यात दशय नवलेल्या कामाुंचा समावेश राहील. त्यापैकी

शेतकऱयाने स्त्वखिाने करावयािी कामे व शासन अनुदानीत कामे पुढीलप्रमाणे राहतील.
अ.क्र.
अ.

कामे

आर्थथक भार

शे तकऱ्याुंनी स्व-खचाने करावयाची कामे

1

जनमन तयार करणे .

2

माती व शेणखत / सेंनिय खत नमश्रणाने खड्डे भरणे .

3

रासायननक खत वापरुन खड्डे भरणे .

4

आंतर मशागत करणे .

5

काटे री झाडाुंचे कुं पण करणे. (ऐच्च्छक)

ब.

शासन अनदानीत कामे

1

खड्डे खोदणे .

2

कलमे लागवड करणे . (नारळाच्या बाबतीत रोपे )

3

पीक संरक्षण.

100 टक्के लाभाथी शे तकरी

100 टक्के राज्य शासन

4

नांग्या भरणे .

5

नठबक ससिनाद्वारे पाणी दे णे.

फळझाड लागवडीसाठी मदत :
या योजनेअंतगगत फळबाग लागवडीिा कालावधी प्रनतवषी 1 मे ते 30 नोव्हें बर पयंत राहील. योजनेत सहभाग
घे ण्यासाठी अजग सादर करणे बंधनकारक राहील.
(5) ताुंत्रीक व प्रशासनकय मुं जरू ी :
5.1 पुवगसंमती नदल्यानंतर कृ नष सहाय्यक यांनी 7 नदवसात अंदाजपत्रक तयार करावे. मंडल कृ नष अनधकारी यांनी
अंदाजपत्रकािी छाननी करुन ३ नदवसाच्या आत तालुका कृ नष अनधकारी यांच्याकडे नशफारशीसह मंजरु ीसाठी
पाठवावे.
5.2 एक हे क्टर क्षेत्रापयंत फळबाग लागवड अंदाजपत्रकास तालुका कृ नष अनधकारी तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता
दे तील.
5.3 एक हे क्टर क्षेत्रापेक्षा अनधकच्या क्षेत्रावरील फळबाग लागवड अंदाजपत्रकास उपनवभागीय कृ नष अनधकारी तांत्रीक
व प्रशासनकय मान्यता प्रदान करतील.
5.4अंदाजपत्रक प्राप्पत झाल्याच्या नदनांकापासून 1 आठवडयाच्या आत तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यता प्रदान करणे.
तालुका कृ नष अनधकारी आनण उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांना बंधनकारक राहील.
5.5 प्रत्येक लाभाथीच्या जनमनीवरील फळबाग लागवड हा स्त्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी
प्रशासनकय व तांत्रीक मान्यता स्त्वतंत्रपणे दे ण्यात यावी.
5.6 लागवडीिी अंदाजपत्रके तयार करुन त्यास सक्षम प्रानधकाऱयािी तांनत्रक व प्रशासकीय मंजरु ी प्राप्पत झाल्यानंतरि
लाभार्थ्याने फळबागेिी लागवड करावी.
(6) अनदान नवतरीत करण्याचे ननकष :
6.1 या योजनेअत
ं गगत लाभार्थ्यास एकूण 3 वषाच्या कालावधीत 50:30:20 प्रमाणे अनुदान दे य राहील. उदा. आंबा
कलमे 10X10 मीटर अंतरावर लागवड केल्यास खालीलप्रमाणे तीन वषात अनुदान दे ण्यात यावे.
अ.क्र.

बाब

वषय पनहले

वषय दसरे

वषय नतसरे

एकूण

1

खड्डे खोदणे

9947

0

0

9947

2

कलमे लागवड करणे

10060

0

0

10060

3

नांग्या भरणे

0

2012

0

2012

4

नठबक ससिनाव्दारे पाणी दे णे

23047

0

0

23047

5

पीक संरक्षण

2155

3170

3170

8495

एकूण अनदान

45209

5182

3170

53561

दे य अनदान

26781

16068

10712

53561

6.2 7/12 वर फळबाग लागवडीिी नोंद करुन घे ण्यािी जबाबदारी कायगक्रमांतगगत लाभ घेणाऱया लाभार्थ्यािी राहील.
6.3 लाभार्थ्याने लावले ली फळझाडे पनहल्या वषी नकमान 80 टक्के व दुसऱया वषी नकमान 90 टक्के जगनवणे
आवचयक राहील.
6.4 लाभार्थ्यास प्रनतवषी दे य असलेले अनुदान त्याच्या आधारसंलग्न बक
ँ खात्यावर वगग करावे.
6.5 परवाना पद्धतीने उिल केले ल्या कलमा/रोपांिे अनुदान थेट शासकीय/कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवाटीकांना दे ण्यात
यावे.
6.6 राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटकेवरुन उिल करण्यात आले ल्या कलमा/ रोपांिे अनुदान थेट
लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बक
ँ खात्यावर वगग करण्यात यावे. शासकीय अनुदानािी रक्कम व दे यकािी रक्कम

यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान लाभार्थ्यास दे ण्यात यावे.

(7) आर्थथक मापदुं ड :
7.1 भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना राबनवण्यास मान्यता दे ण्याबाबतिा शासन ननणगय नदनांक 6 जुलै,
2018 नुसार मंजरु झाले ले फळनपकननहाय आर्गथक मापदं ड (पनरनशष्ट्ट-अ तक्ता 1 ते 18) लागू राहतील.
7.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअत
ं गगत ननश्चित केले ल्या मजूरी दरामध्ये सुधारणा झाल्यास सदर
सुधारीत दर या योजनेस लागू राहतील.
7.3 नठबक ससिन संिाकरीता प्रिनलत केंद्र पुरस्त्कृ त योजनेच्या मापदं डानुसार 100 टक्के अनुदानािी पनरगणना
करण्यात यावी.
7.4 राज्यस्त्तरीय सनमतीने ननश्चित केले ले कलमा/ रोपांिे दर लागू राहतील.
(8) लक्षाुंक ननच्चचती :
8.1 राज्यास प्राप्पत होणाऱया आर्गथक लक्षांकािे राज्यातील सवग नजल्हयांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करण्याच्या दश्ृ ष्ट्टने
कृ नष गणना 2010-11 नुसार नजल्हयािे वनहतीखालील क्षेत्र आनण शेतकऱयांिी संख्या या दोन ननकषांिा वापर
करावा. त्याि धतीवर नजल्हास्त्तरावरुन तालुक्यांना आर्गथक लक्षांकािे वाटप करावे.
8.2 वनहतीखालील क्षेत्र आनण कृ नष गणनेनस
ु ार शेतकरी संख्या यांना 50:50 या प्रमाणात नजल्हयांतगगत तालुक्यांिा
आर्गथक लक्षांक ननश्चित करावा.
8.3 नजल्हयास प्राप्पत झालेल्या एकूण आर्गथक लक्षांकापैकी कृ नष गणना 2010-11 मधील अनुसनू ित जाती व जमातीच्या
शेतकऱयांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्यािा प्रवगगननहाय आर्गथक लक्षांक ननश्चित करावा.
8.4 सवग प्रवगातील मनहला शेतकऱयांसाठी 30 टक्के लक्षांक राखीव ठे वावा.
(9) कलमा / रोपाुंचा परवठा :
9.1 फळबाग लागवडीकरीता कलमे / नारळ रोपांिी ननवड लाभार्थ्याने स्त्वत: करावयािी असून त्यांनी खालीलप्रमाणे
रोपवानटकांना प्राधान्य द्यावे.
I. कृ नष नवभागाच्या रोपवानटका
II.
III.

कृ नष नवद्यानपठांच्या रोपवानटका
राष्ट्रीय बागवानी मंडळामाफगत मानांनकत खाजगी रोपवानटका

9.2 राष्ट्रीय बागवानी मंडळामाफगत मानांनकत खाजगी रोपवानटकेतून पुरवठा करण्यात येणा-या कलमे/नारळ रोपांच्या
दजाबाबत जबाबदारी संबंनधत रोपवानटका धारकांिी राहील. अशा रोपवानटकांमधून कलमे/रोपांच्या दजाबाबत
खातरजमा करुन लाभार्थ्याने त्यािी खरे दी करावी.
(10) नठबक ससचन सुंच :
10.1 लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीकरीता नठबक ससिन संि बसनवणे अननवायग आहे .
10.2 या योजनेअंतगगत लाभार्थ्याना नठबक ससिन संिाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान द्यावयािे आहे . त्या
कनरता नठबक ससिन संि उभारणीसाठी प्रिनलत असले ल्या सवग केंद्र व राज्य योजनांच्या ननधीतून अनुज्ञेय
असणारे अनुदान प्रथमत: अदा करावे आनण तदनंतर आवचयक असल्यास भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड
योजनेच्या ननधीतून उवगरीत अनुदान अदा करावे.
10.3 फळबाग लागवडीसाठी ननवड झालेल्या सवग लाभार्थ्यांनी नठबक ससिन संिाकरीता प्रधानमंत्री कृ नष ससिन
योजना प्रनत थेंब अनधक नपक योजने अंतगगत पूरक अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्याकरीता ई- नठबक प्रणालीवर
अजग भरुन द्यावेत.
10.4 सदर यादीस प्रथम प्राधान्याने पूवगसंमती दे ण्यात यावी.

10.5 नठबक ससिन संि हा प्रधानमंत्री कृ नष ससिाई योजनेअंतगगत ननवडले ल्या कंपन्यामाफगत व मान्य दजाप्रमाणे
बसनवणे आवचयक आहे .
(11) योजने अुंतगयत समानवष्ट्ट घटकाुंच्या जबाबदाऱ्या :
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेिी अंमलबजावणी कृ नष नवभागाच्या क्षेत्रीय पातळीवरील अनधकारी व
कमगिारी यांिेमाफगत करावयािी आहे . याकरीता कृ नष नवभागातील अनधकारी व कमगिारी यांनी करावयािी कामे तसेि
रोपवाटीका धारक व लाभाथी शेतक-यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे ननश्चित करण्यात येत आहे त.
(अ) कृ नष सहाय्यक :
11. अ-1 योजनेअत
ं गगत पात्र असले ल्या लाभार्थ्यांिी क्षेत्र मयादा व लागवड योग्य क्षेत्रािी पडताळणी करावी.
11. अ-2 लाभार्थ्यास स्त्वखिाने करावयािी कामे व ऐश्च्छक स्त्वरुपािी कामे याबाबतिी जाणीव करुन द्यावी.
11. अ-3 गावपातळीवर ग्रामसभे द्ववारे प्रिार व प्रनसध्दी करावी. लाभार्थ्यांनी करावयािा अजािा नमुना गावपातळीवर
उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा.
11. अ-4 लाभार्थ्यांना पूवग संमती प्रदान केल्यानंतर त्यांच्या प्रस्त्तावीत लागवड क्षेत्रास भे ट दे ऊन तांत्रीक अंदाजपत्रक
तयार करावे.
11. अ-5 ज्या लाभाथींनी पूवगसंमती नंतर 75 नदवस सवग बाबींसह फळबागेिी लागवड केली नाही त्यांिी पूवगसंमती रद्द
करण्याच्या कामी पाहणी करुन अहवाल मंडळ कृ नष अनधकारी यांिेमाफगत तालूका कृ नष अनधकारी यांना सादर
करावा.
11. अ-6 लाभार्थ्यास 3 वषाच्या कालावधीत 50:30:20 प्रमाणे अनुदान दे ण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
11. अ-7 लाभाथी शेतकऱयांना अथगसहाय्य करावयाच्या बाबींकरीता मापन पुश्स्त्तकेत नोंदी घे ण्यात याव्यात. फळनपक
ननहाय आर्गथक मापदं डात दशगनवल्याप्रमाणे जर प्रथम/श्व्दतीय वषािी रक्कम जास्त्तीिी असेल तर एकुण
मापदं डाच्या 50/30 टक्केि रक्कम दे य रानहल. उवगरीत रक्कम नतसऱया वषांमध्ये दयावी.
11.अ-8 प्रत्यक्ष खिग जर मापदं डानुसार ननश्चित केले ल्या खिापेक्षा कमी असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष खिाएवढे
अनुदान अनुज्ञेय राहील, यािी काळजी घ्यावी.
11. अ-9 दरवषी माहे जून अखेर झाडे नजवंत असल्याबाबत तपासणी करावी व लाभाथी अनुदानास पात्र आहे की अपात्र
आहे याबाबत यादी तालुका कृ नष अनधकारी यांिेकडे सादर करावी.
11. अ-10 कलमे/रोपांिी उिल शासकीय रोपवाटीका/कृ नष नवद्यापीठांच्या रोपवाटीकेवरुन केली असल्यास कलमां,
रोपांिी सकमत प्रथम वषाति वसुल करुन घ्यावी.
(ब) कृ नष पयय वेक्षक :
11. ब-1 प्रधानमंत्री कृ नष ससिन योजना-प्रनत थेंब अनधक नपक योजने अंतगगत ननश्चित केले ल्या कायगप्रणालीिा अवलं ब
या योजनेसाठी करावा.
11. ब-2 लागवड केलेल्या क्षेत्रािे नजओ टग
ॅ ींग करावे.
(क) मुं डळ कृ नष अनधकारी :
11. क-1 प्राप्पत तांत्रीक अंदाजपत्रकांिी छाननी करुन ते पूवगसंमती नदले ल्या नदनांकापासून ३ नदवसात नशफारशीसह
तालुका कृ नष अनधकारी यांच्याकडे तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यतेसाठी सादर करावीत.
11. क-2 नवहीत तपासणी मापदं डाप्रमाणे कामांिी तपासणी करावी.
(ड) तालका कृ नष अनधकारी :
11. ड-1 लाभाथी ननवडीकनरता सोडतीिे नठकाण, नदनांक व वेळ या बाबी उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांिे संमतीने
ननश्चित कराव्यात. सदर नदवशी अजगदार उपश्स्त्थत राहील यािी खातरजमा करावी.
11. ड-2 लाभाथींिी कागदपत्रे प्राप्पत झाल्यानंतर 2 नदवसात पूवगसंमती प्रदान करावी व लाभार्थ्यांच्या इच्छे नस
ु ार
शासकीय/कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवाटीकांवरील कलमे/रोपे पुरवठा करण्यासाठी परवाना अदा करावा. ज्या

लाभार्थ्यांनी राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटकेमधून कलमे / रोपे उिल करण्यािी इच्छा
प्रकट केली त्यांना मागगदशगन करावे.
11. ड-3 प्रनतक्षा यादीतील क्रमानुसार पात्र लाभार्थ्यांस पूवगसंमती दे ण्यात यावी.
11. ड-4 तालुका कृ नष अनधकारी यांनी योजनेिा ननधी कोषागारातून आहरीत करुन संनवतरीत करावा.
11. ड-5 लाभाथी शेतकऱयांिे अनुदान आधार संलग्न बक
ँ खात्यावर वगग करावे.
11. ड-6 लाभार्थ्याच्या 1 हे क्टर क्षेत्रापयंत फळबाग लागवडीच्या प्रस्त्तावास तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यता प्रदान करावी.
सदर मान्यता एक आठवडयाच्या आत प्रदान करावी.
11. ड-7 प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या अंदाजपत्रकास स्त्वतंत्र प्रशासनकय व तांत्रीक मान्यता दे ण्यात यावी.
11. ड-8 लाभार्थ्याच्या 1 हे क्टर पेक्षा जास्त्त क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीिे प्रस्त्ताव उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांना
सादर करावेत.
11. ड-9 लाभार्थ्याने कलमे/ नारळ रोपे शासनकय रोपवानटकेतून अथवा राज्यातील कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकेतून
घे तली असल्यास सदर बाबींिे अनुदान इले क्रॉननक पद्धतीने थेट संबंनधतांस अदा करावे आनण अन्य बाबींिे
अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बक
ँ खात्यावर वगग करावे.
11. ड-10 लाभार्थ्यांने कलमे/नारळ रोपांिी खरे दी राष्ट्रीय बागवानी मंडळामाफगत मानांनकत खाजगी रोपवानटकेतून
केल्यास शासकीय अनुदानािी रक्कम व दे यकािी रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान
लाभार्थ्यास दे ण्यात यावे.
11. ड-11 सदर योजनेअंतगगत झालेल्या कामािे दस्त्तऐवज वार्गषक ले खा पनरक्षणासाठी जतन करुन ठे वावेत व ते ले खा
पनरक्षणास उपलब्ध करावेत.
11. ड-12 सदर योजनेअत
ं गगत लाभ घे तले ल्या लाभार्थ्यांिी यादी संबंनधत ग्रामपंिायत कायालयाच्या सुिना फलकावर
तसेि वेबसाईटवर प्रनसद्ध करण्यात यावी.
11. ड-13 लाभाथी पात्रतेबाबत जॉब काडग नवषयी मानहती तहनसलदार/गटनवकास अनधकारी/स्त्थाननक प्रशासनाकडू न
उपलब्ध करुन घ्यावी.
11. ड-14 नवहीत तपासणी मापदं डाप्रमाणे कामांिी तपासणी करावी.
(इ) उपनवभागीय कृ नष अनधकारी :
11. इ-1 लाभाथी ननवडीसाठी सोडतीिे नठकाण, नदनांक व वेळ तसेि अजग श्स्त्वकृ तीपासून ते सोडतीपयंतिे संपण
ू ग
ननयोजन /संननयंत्रण उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांनी करावे.
11. इ-2 लाभार्थ्यांच्या 1 हे क्टर पेक्षा जास्त्त क्षेत्रावरील फळबागा लागवडीच्या प्रस्त्तावास तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यता
प्रदान करण्यात यावी. प्रस्त्ताव प्राप्पत झाल्याच्या नदनांकापासून एक आठवडयाच्या आत मान्यता प्रदान करावी.
11. इ-3 प्रत्येक लाभाथीच्या अंदाजपत्रकास स्त्वतंत्र प्रशासनकय व तांत्रीक मान्यता दे ण्यात यावी.
11. इ-4 शासन राजपत्र कृ नष व पदुम नवभाग नदनांक 18 नोव्हें बर, 1998 नुसार महाराष्ट्र फळांिे रोपमळे (ननयमन)
अनधनयमम, 1969 च्या कलम 3 अन्वये राज्यातील सवग नजल्हयांच्या सवग कृ नष उप नवभागांिे उपनवभागीय
कृ नष अनधकारी (कृ नष सेवा वगग-1) यांना प्रदान करण्यात आले ल्या अनधकारांिा वापर करण्यािे ननदे श नदले
आहे त. त्याप्रमाणे कायद्यािी अंमलबजावणी करण्यािी जबाबदारी उपनवभागीय कृ नष अनधकाऱयांिी राहील.
11. इ-5 उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांनी शासकीय, कृ नष नवद्यापीठ, राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी
रोपवानटकांना लागवड हं गामात दोन मनहन्यातून एकदा भे ट दे ऊन कलमे / रोपांिी उपलब्धता व गुणवत्तेबाबत
तपासणी करुन त्यािा नवनहत नमुन्यातील अहवाल नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी यांिेमाफगत कृ नष
आयुक्तालयास सादर करावा.
11. इ-6 नवहीत तपासणी मापदं डाप्रमाणे कामांिी तपासणी करावी.
(फ) नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी :
11. फ-1 शासन ननणगयात नमूद केले ल्या ननकषानुसार प्रत्येक तालुक्याकनरता आर्गथक लक्षांकािे वाटप करण्यात यावे.

11. फ-2 तालूक्यास नेमन
ू नदले ल्या आर्गथक लक्षांकाइतके अजग प्राप्पत न झाल्यास त्या तालुक्यांसाठी तातडीने पुन:चि
जाहीरात द्यावी व अजग करण्याकनरता 8 नदवसािी मुदत द्यावी.
11. फ-3 दुसऱयांदा संधी दे ऊनही लक्षांकाएवढे अजग प्राप्पत न झाल्यास सदर तालुक्यांच्या नशल्लक ननधीिे फेरवाटप अन्य
तालुक्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात करावे. सदर कायगवाही अजग सादर करावयाच्या मुदतीनंतर 15 नदवसात पूणग
करावी.
11. फ-4 नवहीत तपासणी मापदं डाप्रमाणे कामांिी तपासणी करावी.
(भ) नवभागीय कृ नष सहसुंचालक
11. भ-1 या योजनेिे सननयंत्रण करण्यात यावे.
11. भ-2 नवभागातील कलमे / नारळ रोपांिी मागणी लक्षात घे ऊन आवचयक त्या फळनपकांिी कलमे / रोपांच्या
उत्पादनािे ननयोजन करावे. याकरीता शासकीय व कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकांिा आगाऊ उत्पादन
आराखडा तयार करुन कृ नष आयुक्तालयास सादर करावा.
11. भ-3 कृ नष आयुक्तालयाने मंजरू केले ल्या कलमां/रोपांच्या उत्पादन आराखडयािी अंमलबजावणी करावी.
11. भ-4 योजनेअंतगगत गुणवत्तापूणग मातृवक्ष
ृ ांपासून ननर्गमत कलमांिा पूरवठा होण्याच्या दष्ट्ृ टीने गुणननयंत्रण,
रोपवानटकांिी ननयनमत तपासणी इत्यादी बाबींिी जबाबदारी उपनवभागीय कृ नष अनधकारी योग्यरीतीने पार
पाडत आहे त याबाबत सननयंत्रण करावे.
11. भ-5 नजल्हयािा ननधी नशल्लक राहत असल्यास नवभागातील अन्य नजल्हयांना नशल्लक ननधीिे फेरवाटप त्यांच्या
मागणीच्या प्रमाणात करावे.
11. भ-6 दरवषी माहे मे अखेर शासकीय, कृ नष नवद्यापीठांतील तसेि राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ मानांकीत खाजगी
रोपवाटीकांवर उपलब्ध असले ल्या कलमां/रोपांिा अहवाल सादर करावा.
11. भ-7 नवहीत तपासणी मापदं डाप्रमाणे कामांिी तपासणी करावी.
(म) कृ नष आयक्तालय :
11. म-1 दरवषी एनप्रल मनहन्याच्या पनहल्या आठवडयात वतगमानपत्रात जाहीरात प्रनसद्ध करुन योजनाअंतगगत इच्छु क
लाभार्थ्यांकडू न अजग मागवावेत.
11. म-2 नवीन फळनपकािा समावेश करणेकामी शासनास प्रस्त्ताव सादर करणे.
11. म-3 आवचयकतेनस
ु ार योजनेअंतगगत फळपीकननहाय आर्गथक मापदं ड ननश्चित करुन शासन मान्यतेस पाठवावेत.
11. म-4 कलमे/रोपे व इतर लागवड सानहत्य यांच्या ननयोजनासाठी राज्यस्त्तरीय सनमतीच्या बैठकांिे आयोजन करावे.
11. म-5 कलमा / रोपांिे दर ननश्चित करावेत.
11. म-6 नवभागातील काही नजल्हयांिा ननधी नशल्लक राहत असल्यास त्यािे नवतरण दुसऱया नवभागातील नजल्हयांना
करण्यात यावे.
11. म-7 कृ नष आयुक्तालयातील सननयंत्रण व मूल्यमापन कक्षामाफगत सदर योजनेिे मूल्यमापन करण्यात यावे व
त्यािा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा.
11. म-8 राज्यातील कलमे/नारळ रोपांिी मागणी लक्षात घे ऊन आवचयक त्या फळनपकांच्या कलमा / रोपांच्या
उत्पादनािे ननयोजन करावे. याकरीता शासकीय व कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकांना आगाऊ उत्पादन
आराखडा प्रनतवषी द्यावा.
11. म-9 योजनेअत
ं गगत गुणवत्तापूणग मातृवक्ष
ृ ांपासून ननर्गमत कलमांिा पूरवठा होण्याच्या दष्ट्ृ टीने गुणननयंत्रण,
रोपवानटकांिी ननयनमत तपासणी इत्यादी बाबींिी व्यवस्त्था ननमाण करणे.
11. म-10 कलमां/रोपांिे आवंटन करण्यात यावे.
(य) रोपवानटकाधारकाुंच्या जाबाबदाऱ्या :
11. य-1 शासकीय / कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकाधारकांनी तालुका कृ नष अनधकारी यांनी अदा केले ल्या परवाना
पत्रानुसार कलमा / रोपांिी उपलब्धता लाभार्थ्यांना करुन दे ण्यात यावी.

11. य-2 प्राप्पत परवाने व तालुका कृ नष अनधकारी यांनी अदा केले ले परवाने यांिा ताळमेळ घे ऊन दे यके संबंनधत
अनधकाऱयाकडे पाठवावीत.
11. य-3 राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटकाधारकांनी शेतकऱयांना त्यांच्या पसंतीप्रमाणे रोखीने
कलमा / रोपांिी उपलब्धता करुन द्यावी.
11. य-4 राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटका धारकांनी या योजनेअत
ं गगत उपलब्ध करुन नदले ल्या
कलमा / रोपांच्या दजाबाबत जबाबदारी घ्यावी.
11. य-5 राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटका धारकांमाफगत उपलब्ध करुन नदले ल्या कलमा /
रोपांच्या दजाबाबत काही प्रचन उद्भवल्यास महाराष्ट्र फळांिे रोपमळे आनण फळरोपांिी नवक्री (ननयमन)
अनधननयम 1969 च्या कलम 6 अन्वये ननश्चित केलेल्या जबाबदाऱयांिे पालन न केल्यास रोपवानटकाधारक
अनधननयमातील कलम 8 प्रमाणे कारवाईस पात्र राहतील.
11. य-6 राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटका धारकांनी मानांकनािी मुदत संपण्यापूवीि
मानांकनाकरीता प्रस्त्ताव सादर करुन रोपवानटकेस मानांकनािे वैध प्रमाणपत्र प्राप्पत करुन घ्यावे.
11. य-7 शासकीय / कृ नष नवद्यापीठ व राष्ट्रीय बागवानी मडळ मानांनकत खाजगी रोपवानटकाधारकांनी लागवड
हं गामात दरमहा झाले ली नवक्री व नशल्लक कलमे / रोपे या बाबतिा अहवाल उपनवभागीय कृ नष अनधकारी
व नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी यांना सादर करणे बंधनकारक राहील.
(र) लाभार्थ्याची जबाबदारी :
11. र-1 भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये सहभाग घे णेकामी इच्छु क शेतकऱयांनी जाहीरात प्रनसद्ध
झाल्यापासून नकमान 21 नदवसात अजग सादर करावा.
11. र-2 लाभाथी ननवडीसाठी सोडतीिे नठकाण, नदनांक व वेळेनस
ु ार उपश्स्त्थत रहावे.
11. र-3 पूवगसंमती नंतर 75 नदवसात सवग बाबींसह फळबागेिी लागवड करावी.
11. र-4 तालुका कृ नष अनधकारी यांिे माफगत अदा केलेल्या परवान्यावर कलमा / रोपांिी उिल केल्यानंतर लागवड
करणे आवचयक आहे अन्यथा सदर कलमा / रोपांिी सकमत शासनास परत करण्यािी जबाबदारी राहील.
संबंनधत लाभार्थ्यांवर कायदे शीर कारवाई करण्यात येईल.
11. र-5 शासनाने ननश्चित केले ली फळनपके, प्रजाती व लागवडीिे अंतर यािे ननकष पाळणे बंधनकारक राहील आनण
सदर बाबीिा भंग केल्यास संबंनधत शेतकरी अनुदानास अपात्र राहील व त्यांनी परवान्यावर घे तलेल्या कलमा /
रोपांिी रक्कम शासनास परत करण्यािी जबाबदारी राहील अन्यथा कायदे शीर कारवाई करण्यात येईल.
11. र-6 नठबक ससिन संि 7 वषापयंत त्याि शेतात कायम ठे वणे अननवायग राहील.
11. र-7 कागदी सलबू, संत्रा व मोसंबी या सलबूवगीय फळनपकांच्या लागवडीकरीता माती पनरक्षण अननवायग राहील. माती
पनरक्षण शेतकऱयाने स्त्वखिाने करावे.
11. र-8 लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीकरीता जमीन तयार करणे, माती व शेणखत / सेंनद्रय खत नमश्रणाने खड्डे भरणे,
रासायननक खत वापरुन खड्डे भरणे, आंतर मशागत करणे आनण काटे री झाडांिे कंु पण करणे इत्यादी कामे पूणग
करण्यािी जबाबदारी राहील.
11. र-9 लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पनहल्या वषी नकमान 80 टक्के व दुसऱया वषी नकमान 90 टक्के जगनवणे
आवचयक राहील.
समानवष्ट्ट नपके :
या योजनेअुंतगयत बहू वार्थषक फळनपकाुंचा समावेश करण्यात आलेला आहे . राज्याच्या कृ नष हवामान
क्षे त्रास अनकल असणाऱ्या फळनपकाुंच्या कलमाुंची / नारळ रोपाुंची कृ नष नवद्यापीठाने नशफारस केलेल्या
वाणाुंची लागवड करण्यास मभा राहील.

1. डॉ. पुंजाबराव दे शमख कृ नष नवद्यापीठ, अकोला
अ.क्र.

नशफारस केलेले वाण

फळनपक

रत्ना,

पायरी,

नवभाग / नजल्हा

1

आंबा

2

काजू

केशर,दशे हरी,
नागीन
वेंगल
ू ा -4

लं गडा,

नवदभातील पूणग नजल्हे

3

पेरू

सरदार (एल-49), चवेता, लनलत

नवदभातील पूणग नजल्हे

4

डाळींब

भगवा, भगवा सपर व आरक्ता

वानशम, बुलढाणा

5

संत्रा

नागपूर सुंत्रा, नागपूर नसडले स,
नागपूर संत्रा नंबर 5

नागपूर, वधा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वानशम,
बुलढाणा

6

मोसंबी

काटोल गोल्ड, न्यूसेलर

नागपूर,वधा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वानशम,
बुलढाणा

7

कागदी सलबू

पीडीकेव्ही लाईम, पीडीकेव्ही बहार

नवदभातील पूणग नजल्हे

8

नसताफळ

बाळानगर

नवदभातील पूणग नजल्हे

9

आवळा

एन-ए-7, एन-ए-10, कांिन, कृ ष्ट्णा

नवदभातील पूणग नजल्हे

10

सिि

अकोला स्त्मृती, नंबर 263

नवदभातील पूणग नजल्हे

11

जांभळ
ू

बहाडोली, स्त्थाननक जातीिी कलमे

नवदभातील पूणग नजल्हे

12

फणस

कोकण प्रॉनलनफक

नवदभातील पूणग नजल्हे

13

अंनजर

पुना नफग, नदनकर

नागपूर, वधा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वानशम,
बुलढाणा

14

निकू

कालीपत्ती, नक्रकेटबॉल

नवदभातील पूणग नजल्हे

नागपूर,गोंनदया, भं डारा, िं द्रपूर, गडनिरोली

2. महात्मा फले कृ नष नवद्यापीठ, राहू री
अ.क्र.

नशफारस केलेले वाण

फळनपक

1

आंबा

केशर, रत्ना, हापूस, ससध, पायरी, लंगडा, वनराज,तोतापूरी, साई-सुगंध,
सुवणा , फु ले अनभरुिी (लोणच्याच्या कै-यांसाठी )

2

पेरू

सरदार

3

डाळींब

गणेश, जी-137, मृदला, फले आरक्ता, भगवा, फले भगवा सपर, फले
अनारदाना

4

मोसंबी

मोसंबी, फु ले मोसंबी

5

कागदी सलबू

फले शरबती, साई शरबती

6

नसताफळ

बाळानगर, फले जानकी, फले परुं दर

7

आवळा

कांिन, कृ ष्ट्णा, िकैया, ननलम

8

नारळ

बाणावली, प्रताप, नटXडी, डी X नट

9

सिि

प्रनतष्ट्ठाण, अकोला स्त्मृती, नुंबर 263, अजंठा गोडसिि

10

जांभळ
ू

11

अंनजर

पुना नफग, नदनकर, फु ले राजेवाडी

12

निकू

कालीपत्ती, नक्रकेटबॉल

कोकण बहाडोली, स्त्थाननक जातीिी कलमे

नवभाग / नजल्हा

पश्चिम
नजल्हे

महाराष्ट्रातील सवग

13

काजू

कोल्हापूर, सातारा, सांगली,
पुणे,
अहमदनगर
आनण
नानशक
या
नजल्हयातील
पश्चिम घाटातील तालुके.

वेंगल
ू ा - 4, 6, 7, 8 व 9

3. वसुंतराव नाईक मराठवाडा कृ नष नवद्यापीठ, परभणी
अ.क्र.

नशफारस केलेले वाण

फळनपक

1

आंबा

परभणी भूषण, ननरं जन, केशर, दशे हरी

2

मोसंबी

न्यूसेलर, सातगुडी

3

कागदी सलबू

नवक्रम, प्रमालीनी, साई शरबती

4

नसताफळ

ताड सपपळगाव-7, धारुर-6, बाळानगर

5

अंनजर

नदनकर, पुना फीग, बग
ँ लोर

6

पेरू

सरदार, लनलत

7

डाळींब

गणेश, भगवा, सपर भगवा

8

संत्रा

नागपूर संत्रा, नागपूरी नसडले स, नागपूर संत्रा क्र. 5

9
10

निकू
आवळा

कालीपत्ती, नक्रकेट बॉल
एन-ए-7, एन-ए-10, कांिन, क्रीष्ट्णा, कंिन, िकैय्या

11

सिि

नं. 263, प्रनतष्ट्ठान, योगेचवरी, असजठा, नशवाई

12

जांभळ
ू

कोकण बहाडोली

नवभाग / नजल्हा
मराठवाडा
नवभागातील
नजल्हे

सवग

4. डॉ. बाळासाहे ब सावुंत कोकण कृ नष नवद्यापीठ, दापोली
अ.क्र.

नशफारस केलेले वाण

फळनपक

नवभाग / नजल्हा

1

आंबा

2

काजू

3

पेरू

4

नारळ

5

कोकम

6

आवळा

7

जांभळ
ू

केशर, रत्ना, हापूस, ससध,कोकण राजा (सलाड) कोकण रुची
(लोणचे) ऑच्स्टन आनण नलली (परदे शी )
मुंबई व मुंबई
उपनगर
(शहरी
वेंगल
ू ा - 4, 6, 7, 8 व 9
भाग)
वगळता
सरदार (एल-49), लनलत
इतर नजल्हे (ठाणे,
बाणावली, प्रताप, नटXडी , ऑरें ज डॉफग, डी X नट
पालघर, रायगड,
कोकण अमृता, कोकण हनतस
रत्नानगरी
व
अनित, बळवंत, कांिन , कृ ष्ट्णा , एन-ए-6
ससधुदग
ु ग)
कोकण बहाडोली

8
9

फणस
निकू

कोकण प्रॉनलनफक
कालीपत्ती, नक्रकेटबॉल

10

सलबू

कोकण सलबू

गणननयुं त्रण सनमती :
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेअंतगगत गुणवत्तापूणग कलमा / रोपांिा पुरवठा होण्याच्या दश्ृ ष्ट्टने
गुणननयंत्रण, रोपवानटकांिी ननयनमत तपासणी करणेकामी खालीलप्रमाणे सनमती गनठत करण्यात येत आहे .
अ.क्र.
1

अनधकाऱ्याचे पदनाम
नवभागीय कृ नष सहसंिालक कायालयातील अनधक्षक कृ नष अनधकारी

पद
अध्यक्ष

2
3
4

कृ नष नवद्यापीठािे उद्याननवद्या प्रमुख / प्रनतननधी
कृ नष नवद्यापीठािे वनस्त्पती नवकृ ती / नकटक शास्त्त्रज्ञ
नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी कायालयातील कृ नष उपसंिालक

सदस्त्य
सदस्त्य
सदस्त्य

5
6

उपनवभागीय कृ नष अनधकारी
नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी कायालयातील तंत्र अनधकारी

सदस्त्य
सदस्त्य सनिव

सदर सनमती आवचयकतेनस
ु ार शासकीय / कृ नष नवद्यापीठे / राष्ट्रीय बागवानी मंडळाच्या मानांनकत खाजगी
रोपवानटकांना भे ट दे ऊन गुणननयंत्रणाबाबत तपासणी करे ल आनण गुणवत्ता ननयंत्रणाबाबत उपाययोजना सुिवेल. तसेि
गुणननयंत्रणाबाबत प्राप्पत झालेल्या तक्रारींिी दखल घे ईल. उपनवभागीय कृ नष अनधकारी यांच्यावर सोपनवण्यात आले ल्या
गुणननयंत्रणाच्या जबाबदारीबाबत वेळोवेळी आढावा घे ईल. गुणननयंत्रण समीतीने सुिनवले ल्या उपाययोजनेिी
अंमलबजावणी उपनवभागीय कृ नष अनधकारी करतील.
तपासणी बाबत कायय पद्धती :
योजनेिी अंमलबजावणी यशस्त्वीनरत्या होण्याच्या दष्ट्ृ टीने लाभार्थ्याने केलेल्या कामािी पुढीलप्रमाणे तपासणी
करण्यात यावी.
अ.क्र.

पदनाम

तपासणीचे मापदुं ड

1.

नवभागीय कृ नष सह संिालक

1 काम प्रनत माह

2.

नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी

1 काम प्रनत माह

3.

उपनवभागीय कृ नष अनधकारी

3 काम प्रनत माह

4.

तालुका कृ नष अनधकारी

5 काम प्रनत माह

5.

मंडल कृ नष अनधकारी

10 टक्के

तपासणीिा अहवाल नजल्हा अनधक्षक कृ नष अनधकारी यांिेमाफगत नवभागीय कृ नष सहसंिालक यांना दर मनहन्याला
सादर करावा. नवभागीय कृ नष सहसंिालक यांनी तपासणी मापदं डाप्रमाणे लागवडीिी तपासणी होत असल्यािे प्रमाणपत्र
कृ नष आयुक्तालयास सादर करावे.
प्रशासनकय खचय भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेअंतगगत उपलब्ध होणाऱया एकूण ननधीच्या 2 टक्के ननधी प्रशासकीय
बाबींवरील खिास मान्यता राहील. यामध्ये अत्यावचयक हँडनबल/फॉमग, मापन पुश्स्त्तका इत्यादी छपाई, फळझाड लागवडी
नवषयी प्रनसद्धी पुस्त्तके, स्त्थाननक वतगमानपत्रात प्रनसध्दी, प्रिार व प्रनसध्दी, मूल्यमापन, स्त्टे शनरी इत्यादीसाठी खिग करता
येईल. प्रशासनकय बाबींवर करण्यात येणारा खिग हा संबंनधत अनधकाऱयांना असणाऱया नवत्तीय अनधकारानुसार करावा.
मानसक प्रगती अहवाल सदरिा कायगक्रम मंजरु केलेल्या उद्दीष्ट्टांनस
ु ारि राबनवण्यात यावा. योजनेअंतगगत केलेल्या कामािा प्रगती अहवाल
नवभागीय कृ नष सह संिालक यांनी दर मनहन्याच्या 10 तारखेपयगत कृ नष आयुक्तालयास सादर करावा.
मागयदशय क सूचना व शासन ननणयय यामध्ये काही नवसुंगती आढळल्यास शासन ननणयय अुंनतम रानहल.

सुंचालक फलोत्पादन
कृ नष आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पणे - 411 005.

अजय

प्रनत,
तालका कृ नष अनधकारी,
तालका .............. नजल्हा ......................
नवषय : भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ नमळणे बाबत...
मी / आम्ही, माझ्या / आमच्या स्त्व:मालकीच्या जमीनीवर भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगगत
फळबाग लागवड करु इश्च्छत आहे / आहोत. माझी / आमिी वैयश्क्तक मानहती आनण धारण केले ल्या जनमनीसंबंधी
मानहती खालीलप्रमाणे आहे .
वैयच्क्तक मानहती :
1. शेतकऱयािे नाव :- …………………………………………………………………………………
2. गाव ..........

तालुका ...............

नजल्हा ............................

3. लाभार्थ्यांिा प्रवगग - सवगसाधारण / अनु.जाती/अनु.जमाती/ मनहला/नदव्यांग- ……………..
4. मी / आमिी उपनजवीका पुणगपणे शेतीवर अवलंबन
ू आहे / नाही - …………………
5. आधार संलग्न बक
ँ खाते तपनशल - बक
ँ े िे नाव : …………………………...
खाते क्रमांक : …………………………….
6. आधार काडग क्र.

शाखा : …………………………

आयएफएस कोड : …………………….....

:

7. 8-अ प्रमाणे एकूण जमीन धारणा क्षेत्र ....... हे ....... आर; भूमापन क्रमांक (गट नं. / सव्हे नं.)............
8. संयक्
ु त खातेदार असल्यास अजगदाराच्या नहचयािे प्रमाणानुसार
क्षेत्र ..........हे क्टर ........ आर; भूमापन क्रमांक(गट नं. / सव्हे नं.)..............
9. शासकीय याजनेतंगगत पूवी फळबाग लागवड केली असल्यांस तपशील लागवड वषग............; क्षेत्र ...............हे क्टर;

भूमापन क्रमांक (गट नं. / सव्हे नं.)..............

10. लागवड करावयाच्या फळनपकाुंचा सनवस्तर तपशील :
अ.क्र.
.
1

फळनपकािे नाव

झाडातील अंतर (मी.) भूमापन क्र. (गट नं./सव्हे नं.)

लागवडीिे क्षेत्र (हे .)

2
3
एकूण लागवडीिे क्षेत्र
(टीप : नपकाुंच्या सुंख्ये नसार तक्त्यातील ओळींची सुंख्या ठे वावी)
11. मला / आम्हाला शासकीय अथवा कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकेतून कलमे / नारळ रोपे उिल करण्यािी इच्छा
आहे / नाही - …………………
12. सोडती नंतर 2 नदवसात सादर करावयािी कागदपत्रे :

अ.क्र.

कागदपत्रे

1

7/12 व 8-अ उतारा

2

हमीपत्र

3

संयक्
ु त खातेदार असल्यास सवग खातेदारांिे संमतीपत्र

4

आधार संलग्न राष्ट्रीयकृ त बक
ँ पासबुकच्या प्रथम पानािी छायांनकत प्रत (फोटोसहीत)

5

आधार काडग छायांनकत प्रत

6

जातीिे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकऱयांसाठी)

शासन ननणगयामध्ये नमूद केलेल्या ननयम व अटी मला/ आम्हाला मान्य आहे त. योजनेंतगगत माझ्या भागाकनरता कृ नष
नवद्यापीठाने नशफारस केले ल्या फळनपकां च्या वाणांिी नशफारस केले ल्या अंतरावर लागवड करे नव फळबागेिी सुयोग्य
जोपासना करण्यािी मी हमी दे तो.
मला सदर योजनेत सहभागी करुन घ्यावे, ही नवनंती.
आपला / आपली नवचवासू,
स्थळ- ……………………….
नदनाुंक - ………………….
……….………………………………………..
(शे तकऱ्याचे नाव व स्वाक्षरी)

हमीपत्र
(साध्या कोऱ्या कागदावर)
महाराष्ट्र शासनाने भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना मंजरू केली असून त्याकरीता माझ्या / आमच्या
मालकीच्या जमीनीवर ही योजना राबनवण्यास इच्छु क आहे , करीता हे हमीपत्र नलहू न दे त आहे / आहोत.
1. या योजनेिे ननयम व अटी मला / आम्हाला बंधनकारक आहे त व त्यानुसार मी फळबागेिी लागवड करे न. तसेि,
शासनाने वेळोवेळी केलेल्या ननयम व अटींमधील बदल मला / आम्हाला मान्य राहतील.
2. या योजनेत भाग घेण्यापूवी मी / आम्ही शासनाच्या फळबाग लागवड योजनेखाली ............ क्षेत्रावर फळबाग
लागवडीिा लाभ घेतले ला आहे .
3. सदर योजनेतंगगत एकूण क्षेत्राप्रमाणे व फळनपकाप्रमाणे शासनाने प्रनतवषी मंजरू केले ल्या मयादे च्या प्रमाणापेक्षा जास्त्त
खिग झाल्यास तो खिग मी / आम्ही स्त्वत:. करण्यास तयार आहे .
4. योजनेअंतगगत फळबाग लागवड झाल्यानंतर त्यािी नोंद 7/12 वर घे ण्यािी जबाबदारी माझी / आमिी राहील.
5. फळबाग लागवडीनंतर दुसऱया व नतसऱया वषी फळझाडांच्या नकमान 80 टक्के व 90 टक्के झाडे नजवंत ठे वण्यािी
जबाबदारी माझी / आमिी राहील. फळझाडे वरीलप्रमाणे नजवंत रानहली नाही तर त्यािी संपण
ू ग जबाबदारी माझी /
आमिी रानहल व यावर झालेला सवग खिग व्याजासह मी/आम्ही शासनास परत करण्यास बांधील राहू / राहील. तसेि
उवगरीत अनुदान घे ण्यास मी/आम्ही पात्र राहणार नाही यािी मला/आम्हाला जाणीव आहे .
6. गाव - ................... ता. ................नज. ............... येथील भूमापन क्र. ......... हे माझ्या / आमच्या मालकीिे
......... हे . क्षेत्रावर फळबाग लागवड करे ल आनण त्याऐवजी अन्य क्षेत्रावर लागवड केल्यास योजनेअंतगगत अनुदानास
मी अपात्र राहील.
7. या योजनेच्या अटी व शतीनुसार फळबागेिी लागवड करण्यास मी बांधील असून त्यात कोणतीही कसुर झाल्यास
योजनेअंतगगत अनुदानास मी अपात्र राहील यािी मला जाणीव आहे .
8. या योजनेअंतगगत मला/आम्हाला कृ नष नवद्यापीठांनी कृ नष हवामान क्षेत्राकरीता नशफारस केले ली फळनपके, वाण /
प्रजाती व नपकांतील अंतर बंधनकारक राहतील. योजेनअंतगगत नपकांमधील अंतराच्या अटींिे उल्लं घन केल्यास मी /
आम्ही अनुदानास अपात्र राहील / राहू यािी मला जाणीव आहे .
9. या योजनेंतगगत माझ्याकडू न कोणत्याही शासकीय यंत्रणेिी फसवणूक झाल्यास मी कायदे शीर कारवाईस पात्र राहील हे
मला ज्ञात आहे .
10. माझा शेतीनशवाय कोणताही व्यापार, व्यवसाय वा नौकरी नसून माझी व माझ्या कुटुं बािी उपनजनवका केवळ शेतीवर
अवलं बन
ू आहे / नाही.
11. शासकीय/कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवाटीकेवरुन उिल केलेल्या कलमां/रोपांिी लागवड मी/आम्ही करु. लागवड न
केल्यास कलमा/रोपांिे पैसे परत करण्यास मी/आम्ही बांधील राहू .

नठकाण : ………………………….
नदनाुंक : …………………………
(अजयदाराचे नाव व स्वाक्षरी)

महाराष्ट्र शासन
कृ नष नवभाग
जाहीरात
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना : सन 2018-19
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 मध्ये राज्यात राबनवण्यात येत असुन त्यामध्ये खालील
नमुद फळबागांच्या लागवडीसाठी शासकीय अनुदानािा लाभ घे ण्यासाठी शेतकऱयांकडू न अजग मागनवण्यात येत आहे त.

1

आंबा कलमे

10 x 10

100

प्रनत हे क्टरी कमाल अनदान मयादा
(रु.)
53561

2

आंबा कलमे (सघन लागवड)

5x5

400

101972

3

काजू कलमे

7x7

200

55578

4

पेरू कलमे (सघन लागवड)

3x2

1666

202090

5

पेरू कलमे

6x6

277

62253

6

डाळींब कलमे

4.5 x 3

740

109487

7

संत्रा, मोसंबी, कागदी सलबू कलमे

6x6

277

62578

8

संत्रा कलमे (इंडो-इस्त्त्राईल तंत्रज्ञान)

6x3

555

99716

9

नारळ रोपे बाणावली

8x8

150

59622

10

नारळ रोपे टी/ डी

8x8

150

65022

11

नसताफळ कलमे

5x5

400

72531

12

आवळा कलमे

7x7

200

49735

13

सिि कलमे

10 x 10

100

47321

14

जांभळ
ू कलमे

10 x 10

100

47321

15

कोकम कलमे

7x7

200

47260

16

फणस कलमे

10 x 10

100

43596

17

अंनजर कलमे

4.5 x 3

740

97406

18

निकू कलमे

10 x 10

100

52061

अ.क्र.

फळनपक

अुंतर (मी)

हे क्टरी झाडे सुंख्या

योजनेच्या अटी व शती खालीलप्रमाणे राहतील –

1.

सवग प्रवगाअंतगगत ज्या शेतकऱयांच्या कुटुं बािी उपनजवीका केवळ शेतीवर अवलं बन
ू आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य
दे ण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱयांिा नविार करण्यात येईल. (कुटुं बािी व्याख्या - पती, पत्नी व अज्ञान मुले)

2.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजनेमध्ये पात्र असणाऱया शेतकऱयांना या (MREGS) योजनेिा प्रथम
फायदा घे तल्यानंतरि उवगरीत क्षेत्रासाठी भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेमध
ू न लाभ घे ता येईल.

3.

प्रत्येक तालुक्यास प्राप्पत होणाऱया आर्गथक लक्षांकाच्या मयादे त योजनेच्या ननकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांिी ननवड
करण्यात येईल.

4.

या योजनेअंतगगत लाभार्थ्यांना कृ नष नवद्यापीठांनी कृ नष हवामान क्षेत्राकरीता नशफारस केले ल्या फळनपकांच्या वाणांिी व
उपरोक्त तक्त्यात नमूद फळनपकां च्या अंतराच्या नशफारशीनुसार फळबागेिी लागवड करणे बंधनकारक राहील.

5.
6.

योजनेअंतगगत केवळ कलमांच्या लागवडीला (नारळ वगळता) अनुदान दे य राहील.
फळ नपकांिी कलमे / रोपे प्राधान्याने शासकीय, कृ नष नवद्यापीठ, राष्ट्रीय संशोधन संस्त्था व राष्ट्रीय बागवानी मंडळ
मानांनकत रोपवानटकेतूनि घे णे बंधनकारक राहील.

7.

लाभार्थ्यांना शासकीय वा कृ नष नवद्यापीठाच्या रोपवानटकेतील उपलब्ध कलमे / रोपे उधारीवर दे ण्यात येतील. त्याकरीता
लाभार्थ्यास परवाना दे ण्यात येईल व कलमे / रोपांिे अनुदान थेट संबंनधत संस्त्थेस अदा करण्यात येईल.

8.

राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांनकत रोपवानटकेतील कलमे / रोपांच्या गुणवत्ते िी जबाबदारी संबंनधत रोपवानटका
धारकांिी राहील. सदर रोपवानटकेतून लाभार्थ्यांनी स्त्वत:च्या जबाबदारीवर कलमे / रोपे खरे दी करावीत तथापी, कलमे /
रोपांिे अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बक
ँ खात्यावर वगग करण्यात येईल.

9.
10.

योजनेअंतगगत फळबागेकनरता नठबक ससिन बंधनकारक राहील.
फळबाग लागवडीच्या अनुदानािी रक्कम पनहल्या, दुसऱया व नतसऱया वषी अनुक्रमे 50, 30 व 20 टक्के प्रमाणे
लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न ब ँक खात्यात अदा करण्यात येईल.

11.

उपरोक्त फळनपकांच्या बागांिी लागवड करण्याकरीता शेतकऱयांनी जाहीरात प्रनसध्द झाले ल्या नदनांकापासून 21
नदवसाच्या आत नवनहत नमुन्यातील अजग संबंनधत तालुका कृ नष अनधकाऱयांकडे सादर करावेत.

12.

योजनेअंतगगत ननवड झाले ल्या लाभार्थ्यांनी सोडतीनंतर दोन नदवसात ‘7/12 व 8-अ उतारा, सुंयक्त खातेदार
असल्यास सवय खातेदाराुंचे सुंमती पत्र, हमीपत्र, आधारकाडय प्रत, जातीचे प्रमाणपत्र (अन.जाती/अन.जमाती),
आधार सुंलग्न राष्ट्रीयकृ त बँक पासबकच्या प्रथम पानाची प्रत (फोटोसहीत),’ ही कागदपत्रे तालुका कृ नष
अनधकारी कायालयात सादर करावीत.

13.

तालुक्याच्या आर्गथक लक्षांकाच्या मयादे त शेतकऱयांिी सोडतीद्वारे योजनेंतगगत लाभाथी म्हणून ननवड करण्यात येईल व
उवगनरत शेतकऱयांसाठी प्रनतक्षा यादी ठे वण्यात येईल, सदर प्रनतक्षा यादी िालू लागवड हं गामासाठी असेल.

14.

योजनेसाठी अजािा नवहीत नमुना WWW.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्त्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा
अथवा कृ नष नवभागाच्या मंडळ / तालुका / उपनवभाग / नजल्हा कायालयाशी संपकग करावा.

15.

योजनेच्या अटी व शतीिा भं ग झाल्यास लाभाथी वसूलीस व दं डात्मक कारवाईस पात्र राहील.

आयक्त (कृ नष)
महाराष्ट्र राज्य, पणे.

नमना अुंदाजपत्रक
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना : सन 2018-19
शे तकऱ्याचे नाव - ………………………………………………….. गाव - …………………. ता. ………………….. नज. ……………………….
सुंवगय - ……………………. फळनपकाचे नाव - ………………………………. भूमापन क्र. - ………… क्षे त्र - ………….. हे .
कलमे / रोपे सुंख्या प्रती हे क्टरी …………………… (अुंतर ----- x ----- मीटर)
अ.क्र. बाब
1

खड्डे खोदणे

2
3

कलमे
लागवड
करणे
(नारळाच्या बाबतीत रोपे)
पीक संरक्षण

4

नांग्या भरणे

5

नठबक ससिनाद्वारे पाणी दे णे

पनहले वषय

दसरे वषय

नतसरे वषय

एकूण

----------

----------

------------

एकण

कृ नष सहाय्यक

कृ नष पयय वेक्षक

नशफारस प्रमाणपत्र
प्रमानणत करण्यात येते की, श्री. / सौ. …………………………………………………………….. भूमापन क्र. …………. यांिे
………………फळनपकािे लागवडीिे अंदाजपत्रक तांत्रीकदष्ट्ृ टया योग्य असून आर्गथक मापदं डानुसार असल्यािे खात्री करण्यात
आली आहे . सदर अंदाजपत्रकास तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यता दे ण्यािी नशफारस करण्यात येत आहे .
मुं डळ कृ नष अनधकारी

ताुंनत्रक व प्रशासनकय मुं जरू ीचे आदे श
जा. क्र. ……………………………..
उपनवभागीय / तालका कृ नष अनधकारी कायालय
श्री. / सौ. …………………………………………………………….. भूमापन क्र. ……… भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड
योजनेच्या

शासन

ननणगयातील

ननयम

व

अटींच्या

अधीन

राहू न

रक्कम

रु.

……………..

(अक्षरी

……………………………………………) तांनत्रक व प्रशासनकय मान्यता दे ण्यात येत आहे .

उपनवभागीय / तालका कृ नष अनधकारी

नमना अुंदाजपत्रक
भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजना : सन 2018-19
शे तकऱ्याचे नाव - नकसन राघू पाटील गाव - नपसवे. ता. …भोर…….. नज. पणे….
सुंवगय - सवयसाधारण फळनपकाचे नाव - आुंबा भूमापन क्र. - 102 क्षे त्र - 1 हे .
कलमे / रोपे सुंख्या प्रती हे क्टरी 100 (अुंतर 10 x 10 मीटर)
अ.क्र.

बाब

पनहले वषय

दसरे वषय

नतसरे वषय

2018-19

2019-20

2020-21

एकूण

1

खड्डे खोदणे

9947

0

0

9947

2

कलमे
लागवड
करणे
(नारळाच्या बाबतीत रोपे)

10060

0

0

10060

3

नांग्या भरणे

0

2012

0

2012

4

नठबक ससिनाद्वारे पाणी दे णे

23047

0

0

23047

5

नपक सुंरक्षण

2155

3170

3170

8495

45209

5182

3170

53561

एकण

कृ नष सहाय्यक

कृ नष पयय वेक्षक

नशफारस प्रमाणपत्र
प्रमानणत करण्यात येते की, श्री. नकसन राघू पाटील भूमापन क्र. 102 यांिे आुंबा (10 x 10मी.) फळनपकािे
लागवडीिे अंदाजपत्रक तांत्रीकदष्ट्ृ टया योग्य असून आर्गथक मापदं डानुसार असल्यािे खात्री करण्यात आली आहे . सदर
अंदाजपत्रकास तांत्रीक व प्रशासनकय मान्यता दे ण्यािी नशफारस करण्यात येत आहे .
मुं डळ कृ नष अनधकारी

ताुंनत्रक व प्रशासनकय मुं जरू ीचे आदे श
जा. क्र. ……………………………..
उपनवभागीय / तालका कृ नष अनधकारी कायालय,
भोर
नदनाुंक

/

/201

श्री. नकसन राघू पाटील भूमापन क्र. 102 भाऊसाहे ब फुं डकर फळबाग लागवड योजनेच्या शासन ननणगयातील
ननयम व अटींच्या अधीन राहू न रक्कम रु. 53561/- (अक्षरी रक्कम रुपये त्रेपन्न हजार पािशे एकसष्ट्ट फक्त) तांनत्रक व
प्रशासनकय मान्यता दे ण्यात येत आहे .

उपनवभागीय / तालका कृ नष अनधकारी, भोर
पूवय सुंमनत पत्र

जा. क्र. ------------------तालका कृ नष अनधकारी,-------नदनाुंक

/

/201

प्रनत,
श्री. ---------------------रा. ----------------------ता.---------- नज. --------महोदय,
आपल्या नदनाुंक ……………… चे अजाचा नवचार होऊन आपली ननवड भाऊसाहे ब फुं कर फळबाग
लागवड योजना सन 201 -1 मध्ये करण्यात आली आहे . आपल्या अजाप्रमाणे सव्हे नुं. ……………….
मधील ……….. हे क्टर वर ………….. या फळनपकाुंचे …………………. मी. अुंतरावर लागवडीसाठी मान्यता
दे ण्यात ये त आहे .
2. या लागवडीसाठी प्रनत हे क्टरी दे य ठरणाऱ्या खचय प्रमाणकाची प्रत आपल्या मानहतीसाठी या सोबत
जोडण्यात
ये त आहे .
3. च्व्दतीय व तृतीय वषात नजवुंत झाडाुंची टक्केवारी नवनहत प्रमाणात असल्यासच आपणास अनदान
दे य रानहल.
4. हे पत्राच्या नदनाुंकापासून 75 नदवसाच्या मदतीत सवय बाबींसह लागवडीची

कामे पूणय करावीत.

5. जरी आपण एखाद्या बाबींवर प्रमाणकापेक्षा जास्त खचय केला तरी खचय प्रमाणकाप्रमाणेच आपणाुंस
रक्कम
अदा केली जाईल.

आपला नवचवासू,

तालका कृ नष अनधकारी,…………..

रोपवानटका तपासणी प्रपत्र
तालका:-

नजल्हा:-

अ.क्र

तपासणी नदनाुंक :-

बाब

तपासणीचा तपशील

1)

फळनपकािे नाव-

2)

रोपवानटकेिे नाव व नठकाण-

3)

रोपवानटका धारकािे नावपत्ता-

4)

रोपवानटका परवाना क्रमांक :
मुदत कालावधी :

5)

फळनपक वाण-

6)

मातृवक्ष
ृ ांिी मानहती-

ते
6.1 लागवड वषग:

वय वषे:

6.2 संख्या:
6.3 उगमस्त्थान:
6.4 सद्यस्त्थीती तपशील
7)

उत्पानदत केलेली कलमे रोपे

7.1 मागील वषािे उत्पादन:
7.2 िालू वषािे उत्पादन:
एकूण:

8)

कलमारोपावरील कीड-रोग प्रादुभाव

9)

प्रादुभाव असल्यास प्रादुभावािे प्रमाण

होय / नाही

9.1) कीड/रोगग्रस्त्त कलमे-रोपे संख्या
9.2) कीड/रोगमुक्त कलमे-रोपे संख्या
10)

कलमे असल्यास कलमांिे जोडािी
जमीनीपासून उं िी ( से. मी.)

11)

कलमांिी उं िी (सेमी)

12)

कलमािे तपासणी नदनांकास वय
(महीने)

13)

कलमांना नदलेला नवश्रांती
कालावधी(महीने)

14)

लागवडीस पात्र कलमे सुंख्या:
लागवडीस अपात्र कलमे संख्या:

15)

तपासणीिे अनभप्राय
नाव

तपासणी प्रमुख :समीती सदस्त्य 1.
2.
3.
सदस्त्य सनिव :रोपवानटका धारकािी स्त्वाक्षरी:इतर उपश्स्त्थत अनधकारी :- 1.
2.

स्वाक्षरी

