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प्र्तावना :-  

 राज्यामध्ये सन 1990 पासून रोजगार हमी योजनेशी वनगडीत फळबाग लागवड योजना 
राबववल्याम ळे सुंपूर्ध योजना कालावर्ीत स मारे 16 लाख हेक्टर क्षते्र फळबाग लागवडीखाली आलेले आहे. 
सन २००५ सालापासून कें द्र शासनाने महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजना स रु केल्यानुंतर 
राज्य शासनाने सदर योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी अर्धसहाय्य देण्याचे वनवित केल ेहोते व राज्याच्या 
रोजगार हमी योजनेशी वनगडीत फळबाग लागवड योजनेंतगधत अर्धसहाय्य देरे् टप्पप्पया-टप्पप्पयाने बुंद केललेे 
आहे.  

महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत केवळ “जॉब काडध र्ारर् करर्ारे अल्प व 
अत्सयल्प भरू्ारक शेतकरी आवर् अन सूवचत जाती-जमातीचे शेतकरी” फळबाग लागवडीकवरता २ हेक्टर 
क्षते्र मयादेपयंत अन दानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये 8० % अल्प व अत्सयल्प भरू्ारक शेतकरी असूनही 
त्सयाुंच्याकडे ‘जॉब काडध’ नसल्याने ते महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत फळबाग 
लागवडीकवरता अन दान वमळण्यास अपात्र ठरत होते.  

उपरोक्त पार्श्धभमूीवर, महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत जे शेतकरी फळबाग 
लागवडीकवरता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱयाुंसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य प र्कृत फळबाग 
लागवड योजना मुंजूर करण्याचा वद. २० जून, २०१८ रोजीच्या मुंवत्रमुंडळ बैठकीत वनर्धय घेतलेला आहे. 
या योजनेच्या माध्यमातून वपक व पश र्न याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱयाुंना शार्श्त उत्सपन्नाचा स्त्रोत 
उपलब्र् करून देरे् शासनास शक्य होर्ार आहे तसेच, ही योजना शेतकऱयाुंच्या उत्सपन्नात वाढ करण्यास व 
सन 2022 पयंत शेतकऱयाुंचे उत्सपन्न द प्पपट करण्यास देखील सहाय्यभतू ठरर्ार आहे. त्सयाचप्रमारे्, फळबाग 
लागवडीम ळे नैसर्गगक सुंसार्नाुंचे सुंवर्धन करून काही प्रमार्ात हवामान बदल आवर् ऋतू बदलाची 
दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होर्ार आहे.  

राज्य मुंवत्रमुंडळाच्या मान्यतेच्या अन िुंगाने, राज्य प र्कृत फळबाग लागवड योजनेची चालू विाच्या 
खरीप हुंगामापासून अुंमलबजावर्ी करण्याचा तसेच, ही योजना माजी कृवि मुंत्री कै. भाऊसाहेब (पाुंडूरुंग) 
फ ुं डकर याुंच्या नावाने राबववण्याचा शासनाचा मानस असून त्सयाबाबत शासन प ढीलप्रमारे् वनर्धय घेत आहे- 
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शासन वनर्धय:-  
1. राज्यात सन २०१८-१९ च्या खरीप हुंगामापासून “भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजना” ही 
नवीन राज्य प र्कृत योजना राबववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आय क्त (कृवि), कृवि 
आय क्तालय, प रे् हे सदर योजनेचे राज्य ्तरावरील सुंवनयुंत्रक राहतील व क्षते्रीय पातळीवर कृवि 
ववभागाचे अवर्कारी / कमधचारी या योजनेची अमुंलबजावर्ी करतील. 

2. या योजनेंतगधत बह वार्गिक फळबागाुंच्या लागवडीसाठी अर्धसहाय्य अन ज्ञये राहील, त्सयान सार 
योजनेंतगधत “राज्याच्या कृवि-हवामान क्षते्रान कूल असर्ाऱया फळाुंच्या व त्सयाुंच्या प्रजातींच्या 

‘कलमाुंच्या’ / नारळ रोपाुंच्या लागवडीसाठी अर्धसहाय्य करण्यात येईल”.  
3. या योजनेंतगधत फळबाग लागवडीचा कालावर्ी प्रवतविध माहे मे ते नोव्हेंबर पयंत राहील. त्सयाकवरता 
आय क्त (कृवि) याुंनी दर विी एवप्रल मवहन्याच्या पवहल्या आठवड्यात वतधमानपत्रात जावहरात प्रवसद्ध 
करून योजनेंतगधत इच्छूक लाभार्थ्यांकडून ऑनलाईन अजध मागवावते. सदर योजनेंतगधत इच्छूक 
लाभार्थ्यांचे अजध मागवून योजनेची अुंमलबजावर्ी करण्याकवरता कृवि ववभागाच्या ई-गव्हनंस 
प्रकल्पाुंतगधत आय क्त (कृवि) याुंनी ऑनलाईन प्रर्ाली ववकवसत करून घ्यावी.   

4. सन २०१८-१९ च्या अर्धसुंकल्पामध्ये सदर योजनेकवरता एकूर् रु. १०० कोटी वनयतव्यय राखीव 
ठेवण्यात आला असून चालू विी फळ वपकाुंची लागवड खरीप हुंगामात होरे् गरजेचे आहे. सबब, 
आय क्त (कृवि) याुंनी तातडीने लाभार्थ्यांचे अजध मागवून पात्र लाभार्थ्यांची वनवड करून योजनेची  
अुंमलबजावर्ी स रु करावी. याकवरता ववभागाच्या हॉटधनेट प्रर्ालीद्वारे ऑनलाईन अजध मागववरे् शक्य 
असल्यास सदर प्रर्ालीचा उपयोग करून घ्यावा अन्यर्ा, ऑनलाईन प्रर्ाली ववकवसत होईपयंत चाल ू
विी इच्छूक शेतकऱयाुंकडून प्रत्सयक्ष अजध मागवून लाभार्थ्यांची वनवड करण्याची म भा राहील. 

5. सदर योजनेंतगधत वृक्ष आर्ावरत प ढील बह वार्गिक फळबागाुंच्या लागवडीसाठी ३ विध कालावर्ीत प्रर्म, 
वद्वतीय व तृतीय विी अन क्रमे ५०%, ३०% व २०% अर्धसहाय्य अन ज्ञये राहील.  

पात्र फळाुंची कलमे पात्र फळाुंची रोपे 

1. आुंबा 2. डाळींब 3. काजू  4. पेरु 5. वसताफळ  6. आवळा 7. चचच 
ववकवसत जाती 8. जाुंभळू 9. कोकम 10. फर्स 11. कागदी चलबू 
12. वचकू 13. सुंत्रा  14. मोसुंबी 1५. अुंवजर  

1. नारळ रोपे बार्ावली 
२. नारळ रोपे टी / डी  

त्सयाचप्रमारे्, या योजनेंतगधत अन्य नवीन फळ वपकाुंचा समावशे करावयाचा झाल्यास 
त्सयाबाबतचा यर्ायोग्य वनर्धय तसेच, सदर वपकाुंच े आर्गर्क मापदुंड वनवित करण्याची कायधवाही 
वनयोजन व ववत्त ववभागाच्या सहमतीने करावी. त्सयाकवरता महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी 
योजनेतील प्रचवलत मज रीचे दर, वठबक चसचन सुंचाचे प्रचवलत मापदुंड व योजनेंतगधत साम ग्रीकवरता 
अन ज्ञये असलेले प्रचवलत दर, आवर् कृवि ववद्यापीठाुंनी राज्याच्या कृवि हवामान क्षते्राुंकवरता वशफारस 
केलेल्या फळ वपकाुंमर्ील अुंतर ववचारात घेऊन आर्गर्क मापदुंड वनवित करावते. 

 



 

शासन वनर्धय क्रमाुंकः राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अे, 

 

 
पृष्ट्ठ 32 पैकी 3  

 

6. योजनेंतगधत अर्धसुंकल्पीय तरत दीची उपलब्र्ता: 

सदर योजना राबववण्यासाठी सन 2018-19 ते 2020-21 या तीन विाच्या कालावर्ीत प्रर्म, वद्वतीय 
व तृतीय विात अन क्रमे रु. 100 कोटी, रु. 1६0 कोटी व रु. २०० कोटी व त्सया प ढील प्रत्सयेक विी वकमान 
रु. २०० कोटी एवढा खचध अपेवक्षत आहे तसेच, राज्यातील फळ वपकाखालील क्षते्रात वाढ कररे् हेत ू
वरचेवर आवश्यक तेवढी तरतूद उपलब्र् करून देण्यात येईल. योजनेंतगधत अन सूवचत जाती व 
अन सूवचत जमातीच्या लाभार्थ्यांना अन क्रमे सामावजक न्याय ववभागाच्या अखत्सयारीतील ‘ववशेि घटक 
योजनेतून’ व आवदवासी ववकास ववभागाच्या अखत्सयारीतील ‘आवदवासी उप योजनेंतगधत’ आवश्यक 
तरतूद उपलब्र् करून देण्यात येईल. त्सयाकवरता सवधसार्ारर्, अन सूवचत जाती व अन सूवचत जमाती 
प्रवगासाठी ्वतुंत्र लेखाशीिध उघडून वनर्ी अर्धसुंकल्ल्पत करून उपलब्र् करून देण्यात येईल. 

7. क्षते्र मयादा : 

7.1. सदर योजनेंतगधत फळबाग लागवडीकवरता कोकर्ात कमाल 10 हेक्टर व उवधवरत महाराष्ट्रात 
कमाल 6 हेक्टर पयंत लाभ अन ज्ञये राहील. सदर कमाल क्षते्र मयादेत लाभार्ी त्सयाच्या इच्छेन सार 
एका पेक्षा जा्त फळ वपके लागवडीकवरता देखील पात्र राहील. 

7.2. लाभर्ारकाचे 7/12 च्या नोंदर्ीन सार जर तो सुंय क्त खातेदार असेल तर त्सयाुंच्या सुंय क्त 
खात्सयावरील त्सयाचे नाव ेअसलेल्या क्षते्राकवरता लाभ देण्यात यावा.  

7.3. जे लाभार्ी महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत लाभ घेण्यास पात्र असतील 
त्सयाुंची महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत वनवड करून त्सयाुंना प्रर्मतः सदर 
योजनेंतगधत अन ज्ञये असर्ाऱया कमाल क्षते्र मयादेपयंत (सद्यल््र्तीत दर मयादा २ हेक्टर) फळबाग 
लागवडीकवरता अर्धसहाय्य उपलब्र् करून द्याव ेव त्सयानुंतरच त्सया लाभार्थ्यांचा या योजनेसाठी 
वववहत केलेल्या कमाल मयादेपयंत ववचार करावा. 

7.4. महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या लाभार्थ्याने 
२ हे. क्षते्रापयंत लाभ घेतल्यानुंतर अर्वा, ही नवीन योजना लागू होण्यापूवीच एखाद्या लाभार्थ्याने 
महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत लाभ घेतला असल्यास, सदर लाभ 
घेतलेले क्षते्र वगळून, अशा कोकर् ववभागातील लाभार्थ्यांना अवर्कच्या ८ हेक्टर व उवधवरत 
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना अवर्कच्या ४ हेक्टर क्षते्र मयादेपयंत अर्धसहाय्य अन ज्ञये राहील. 

7.5. योजनेंतगधत वनवड झालेल्या लाभार्थ्याने यापूवी राज्य रोजगार हमी योजना वा क्षते्र वव्ताराच्या 
अन्य योजनेंतगधत फळबाग लागवडीकवरता शासकीय अन दानाचा लाभ घेतला असल्यास, सदर 
लाभ घेतलेल ेक्षते्र वगळून उवधवरत क्षते्रासाठी लाभार्ी पात्र राहतील (कोकर् १० हे. व उवधवरत 
महाराष्ट्र ६ हे. या कमाल मयादेतून यापूवी लाभ घेतलेले क्षते्र वगळाव)े. 
 

8. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे वनकि : 

8.1. या योजनेंतगधत वयैल्क्तक शेतकऱयाुंनाच लाभ देण्यात यावा, सुं्र्ात्समक लाभार्थ्यांना लाभ अन ज्ञये 
राहर्ार नाही.  
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8.2. लाभार्ी महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत लाभ देण्यास पात्र नसावा.  

8.3. महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत लाभ देण्यास पात्र असर्ाऱया शेतकऱयाुंना 
या योजनेंतगधत अर्धसहाय्य देण्यात येऊ नये तर्ावप, त्सयाुंची उपरोक्त पवरच्छेद क्र. ७.३ व ७.४ मध्ये 
नमूद केल्यान सार या योजनेंतगधत लाभार्ी म्हर्नू वनवड करता येईल.  

8.4. शेतकऱयाच्या ्वत:च्या नाव े 7/12 उतारा असरे् आवश्यक आहे तर्ावप, जर लाभार्ी ७/१२ 
उताऱयावर सुंय क्तपरे् खातेदार असेल तर सवध खातेदाराुंचे फळबाग लागवडीसाठी सुंमतीपत्र 
आवश्यक राहील.  

8.5. जमीन क ळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 च्या उताऱयावर जर क ळाचे नाव असेल तर 
योजना राबववण्यासाठी क ळाचे सुंमतीपत्र आवश्यक राहील. 

8.6. परुंपरागत वन वनवासी (वन अवर्कार मान्यता) अवर्वनयम, २००६ न सार वनपटे्ट र्ारक शेतकरी 
योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.  

8.7. या योजनेंतगधत लाभ घेण्यासाठी कोकर्ातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची वकमान १० ग ुंठे व उवधवरत 
महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीची वकमान २० ग ुंठे शेत जमीन असरे् बुंर्नकारक राहील.  

8.8. या योजनेंतगधत लाभार्थ्यांची वनवड करताना ज्याुंची उपजीववका पूर्धतः शेतीवर अवलुंबून आहे अशा 
शेतकऱयाुंची प्रार्ान्याने वनवड करावी तसेच, अल्प व अत्सयल्प भरू्ारक शेतकरी, मवहला शेतकरी, 
वदव्याुंग शेतकरी याुंना प्रार्ान्य देण्यात याव.े 

9. योजनेंतगधत समाववष्ट्ट बाबी : 

9.1. भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत प ढील बाबींचा समावशे राहील तसेच, त्सयापैकी 
शेतकऱयाुंनी ्व-खचाने करावयाची कामे व शासन अन दानीत बाबी प ढीलप्रमारे् राहतील -  

बाब  / कामे  आर्गर्क भार 
अ. शेतकऱयाुंनी ्व-खचाने करावयाची कामे  
1) जमीन तयार कररे् 
2) माती व शेर्खत / सेंवद्रय खत वमश्रर्ाने खडे्ड भररे् 
3) रासायवनक खत वापरुन खडे्ड भररे्  
4) आुंतर मशागत कररे् 
5) काटेरी झाडाुंचे क ुं पर् (ऐल्च्छक) 

१००% लाभार्ी शेतकरी 

ब. शासन अन दानीत बाबी / कामे  
1) खडे्ड खोदरे्  
2) कलमे लागवड कररे् (नारळाच्या बाबतीत रोपे) 
3) पीक सुंरक्षर्  
4) नाुंग्या भररे् 
5) वठबक चसचनाद्वारे पार्ी देरे् 

100 % राज्य शासन 
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9.2. उपरोक्त तक्त्सयातील अ मर्ील अ.क्र. १ ते ५ येर्ील बाबींची कामे लाभार्ी शेतकऱयाुंनी ्व-खचाने 
करावयाची असून यामर्ील अ.क्र. ५ येर्ील बाब शेतकऱयाुंसाठी ऐल्च्छक ्वरुपाची राहील  तसचे, 
सदर तक्त्सयातील ब मर्ील अ.क्र. १ ते ५ येर्ील बाबींकवरता शासनातफे शेतकऱयाुंना १००% 
अन दान देण्यात येईल.  

9.3. लाभार्थ्यांना फळवपक वनहाय व त्सयाुंच्या लागवडीच्या अुंतरान सार शासनाचे ज्या बाबींना अन दान 
देण्यात येर्ार आहे त्सयाचा तपशील या शासन वनर्धयासोबत पवरवशष्ट्ट - अ येरे् नमूद केलेला आहे. 

9.4. या योजनेंतगधत लाभार्थ्यांना वठबक चसचन सुंचाच्या उभारर्ीकवरता १००% अन दान द्यावयाचे आहे. 
त्सयाकवरता वठबक चसचन सुंच उभारर्ीसाठी प्रचवलत असलेल्या सवध कें द्र व राज्य योजनाुंचा वनर्ी 
त्सयाुंच्या मापदुंडान सार उपयोगात आर्ावा. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना वठबक चसचनाच्या कें द्र 
प र्कृत योजनेतून (सद्यल््र्तीत PMKSY - Per Drop More Crop) अन ज्ञये असर्ारे अन दान 
प्रर्मतः अदा कराव ेव नुंतर ववववर् प्रचवलत राज्य प र्कृत वठबक चसचनाच्या योजनेतून उवधवरत 
अन दान देण्यात याव े (असे करताना सदर लाभार्ी सुंबुंवर्त योजनेतून अन दान देण्यास पात्र 
असल्याची खातरजमा करावी), आवर् तदनुंतर आवश्यक असल्यास भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग 
लागवड योजनेच्या वनर्ीतून उवधवरत अन दान अदा कराव.े 

9.5. उपरोक्त बाबींपैकी शासनाने अर्धसहाय्य करावयाच्या बाबींकवरता मापन प ्तक ठेवण्यात याव,े 
सदर बाबींकवरता कृवि सहाय्यकाने लाभार्ी शेतकऱयाुंसाठी फळबाग लागवडीचे अुंदाजपत्रक 
तयार कराव ेव त्सयाप्रमारे् प्रत्सयक्षात होर्ाऱया कामाची वळेोवळेी मापन प ल््तकेत नोंद घ्यावी. 

10. योजनाुंतगधत आर्गर्क मापदुंड : 

10.1. भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत ज्या बाबींना शासवकय अन दान द्यावयाचे आहे 
त्सयाचे मापदुंड महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेच्या प्रचवलत मापदुंडान सार लागू 
राहतील. त्सयान सार दरविी सदर मापदुंड अद्ययावत करण्यात येतील.   

10.2. वठबक चसचन सुंचाकवरता प्रचवलत कें द्र प र्कृत योजनेच्या मापदुंडान सार (सद्यल््र्तीत 
PMKSY - Per Drop More Crop) 100% अन दानाची पवरगर्ना करण्यात यावी.  

10.3. त्सयाचप्रमारे्, राज्य्तरीय सवमतीने वनवित केलेले कलमाुंचे / रोपाुंचे दर लागू होतील. विधवनहाय 
अन दान वाटप एकूर् अन दानाच्या 50:30:20 या प्रमार्ात देय राहील.  

10.4. महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगधत वनवित केलेल्या मजूरीच्या दराुंमध्ये, 
प्रर्ान मुंत्री कृवि चसचन योजनेच्या (अर्वा प्रचवलत कें द्र प र्कृत सूक्ष्म चसचन सुंच उभारर्ी 
योजना) मापदुंडामध्ये तसेच, कृवि आय क्तालयाने वनवित केलेल्या साम ग्रींच्या दरामध्ये स र्ारर्ा 
झाल्यास, या योजनेंतगधत समाववष्ट्ट असलेल्या शासन अन दानीत बाबींचे दर त्सयाप्रमारे् वळेोवळेी 
स र्ारीत करण्याचे अवर्कार कृवि ववभागास राहतील. त्सयाबाबत आय क्त (कृवि) याुंनी अशा बाबींच े
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दर स र्ावरत करण्याचा प्र्ताव आवश्यकतेन सार शासनास सादर करावा व शासनाच्या 
मान्यतेप्रमारे् योजनेची अुंमलबजावर्ी करावी. 

10.5. या योजनेंतगधत अन्य नवीन फळ वपकाुंचा समावशे करावयाचा झाल्यास, त्सयाबाबतचा यर्ायोग्य 
वनर्धय तसेच, सदर वपकाुंचे आर्गर्क मापदुंड वनवित करण्याची कायधवाही वनयोजन व ववत्त 
ववभागाच्या सहमतीने करण्यात येईल.  

11.  योजनाुंतगधत अर्धसहाय्य: 

11.1. या योजनेंतगधत लाभार्थ्यास एकूर् 3 विाच्या कालावर्ीत 50:30:20 प्रमारे् अन दान अन ज्ञये 
राहील. 

11.2. लाभार्थ्याने लावलेली फळ झाडे पवहल्या विी वकमान ८०% व द सऱया विी वकमान 90% जगववरे् 
आवश्यक राहील. त्सयान सार फळझाडे जगववण्याचे प्रमार् न राखल्यास, लाभार्ी द सऱया व 
वतसऱया विीच्या अन दानास पात्र असर्ार नाही.  

11.3. या योजनेंतगधत आय क्त (कृवि) याुंनी प्रत्सयेक वपक वनहाय व विध वनहाय शासन अन दानीत बाबींवर 
येर्ाऱया खचाचे प्रमार् वववहत कराव े व प्रवतविध देय असलेले अन दान लाभार्ी शेतकऱयाुंच्या 
आर्ार सुंलग्न बँक खात्सयावर वगध कराव े तर्ावप, लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपे शासकीय 
रोपवावटकेतून अर्वा राज्यातील कृवि ववद्यापीठाुंच्या रोपवावटकेतून घ्यावायचे वनवित केल्यास 
त्सयाुंना ववभागातफे परवाना देण्यात यावा व कलमे / रोपाुंच्या खरेदी करून लागवड केल्यानुंतर 
सदर बाबीच ेअन दान रे्ट सुंबुंवर्त सुं्र्ाना अदा कराव.े 

11.4. भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत फळवपक वनहाय तसेच, वपकाुंमर्ील 
अुंतरान सार खचध व अन दान मयादा वनवित करण्यात आली असली तरी प्रत्सयक्ष खचध जर 
मापदुंडान सार वनवित केलेल्या खचापेक्षा कमी आला असेल तर लाभार्थ्यांना प्रत्सयक्ष खचाएवढेच 
अन दान अन ज्ञये रावहल. 

12.  आर्गर्क लक्षाुंकाचे वजल्हावनहाय / ताल का वनहाय वाटप: 

12.1. या योजनेंतगधत राज्यातील शेतकऱयाुंना ्र्ावनक कृवि-हवामान पवरल््र्तीन सार येर्ाऱया फळ 
वपकाुंच्या व त्सयाुंच्या प्रजातींच्या लागवडीचे पूर्ध ्वातुंत्र्य द्यावयाचे आहे, त्सयाम ळे कोर्त्सयाही 
पवरल््र्तीत वजल््ाुंना फळ वपक वनहाय लागवडीच्या क्षते्राचे लक्षाुंक वाटप करण्यात येऊ नये. 
या योजनेंतगधत लाभार्थ्यांना एकापेक्षा जा्त फळ वपकाुंची लागवड करण्यास म भा राहील. 

12.2. राज्यास प्राप्पत होर्ाऱया एकूर् आर्गर्क लक्षाुंकाचे राज्यातील सवध वजल््ाुंना समन्यायी प्रमार्ात 
वाटप करावायचे असून सदर आर्गर्क लक्षाुंकाच्या मयादेत शेतकऱयाुंना फळ वपकाुंची वनवड 
करण्याची म भा राहील. त्सयाकवरता, प ढील दोन वनकि वववहत करण्यात येत आहेत: 
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अ. वजल््ाचे ववहतीखालील क्षते्र: 

या वनकिान सार राज्यास प्रवत विी प्राप्पत होर्ाऱया एकूर् आर्गर्क लक्षाुंकापैकी ५०% 
अन दानाचे वाटप करण्यात याव.े त्सयाकवरता, राज्याच्या एकूर् ववहतीखालील क्षते्रापैकी 
वजल््ाचे जेवढे क्षते्र वावहतीखाली असेल तेवढ्या प्रमार्ात आर्गर्क लक्षाुंक वववहत करावा. 
याच वनकिान सार वजल््ास प्राप्पत होर्ारा आर्गर्क लक्षाुंक ताल क्याुंतगधत ववतरीत करावा. 

आ. कृवि गर्नेन सार शेतकऱयाुंची सुंख्या: 

या वनकिान सार राज्यास प्रवत विी प्राप्पत होर्ाऱया एकूर् आर्गर्क लक्षाुंकापैकी उवधवरत ५०% 
अन दानाचे वाटप करण्यात याव.े त्सयाकवरता, सदर वनकिान सार राज्यातील एकूर् 
शेतकऱयाुंच्या सुंख्येपैकी वजल््ात जेवढे शेतकरी असतील (अद्ययावत कृवि गर्नेन सार) 
तेवढ्या प्रमार्ात आर्गर्क लक्षाुंक वववहत करावा. याच वनकिान सार वजल््ास प्राप्पत होर्ारा 
आर्गर्क लक्षाुंक ताल क्याुंतगधत ववतरीत करावा. 

अशाप्रकारे, उपरोक्त अ व आ येर्ील वनकिान सार येर्ाऱया लक्षाुंकाची बेरीज घेऊन 
सवध वजल््ाुंना / वजल््ाुंतगधत ताल क्याुंना  आर्गर्क लक्षाुंकाचे वाटप करण्यात याव.े 

12.3. पवरच्छेद क्र.१२.२ न सार, वजल्हावनहाय लक्षाुंकाचे वाटप झाल्यानुंतर, अद्ययावत कृवि 
गर्नेन सार, सदर वजल््ातील अन सूवचत जाती व जमातीच्या शेतकऱयाुंच्या सुंख्येच्या प्रमार्ात 
प्रवगध वनहाय आर्गर्क लक्षाुंक वनवित करावा.  

12.4. योजनेंतगधत प्रत्सयेक वजल््ास प्राप्पत होर्ाऱया लक्षाुंकापैकी प्रत्सयेक प्रवगाच्या लक्षाुंकापैकी ३०% 
लक्षाुंक मवहला शेतकऱयाुंसाठी ठेवावा. 

12.5. ताल क्यास नेमून वदलेल्या आर्गर्क लक्षाुंका इतके अजध प्राप्पत न झाल्यास त्सया ताल क्यासाठी 
प नि: जावहरात देण्यात यावी व इच्छ क लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात यावी. अशाप्रकारे, 
ताल क्यामध्ये द सऱयाुंदा सुंर्ी देवूनही लक्षाुंकाएवढे अजध प्राप्पत न झाल्यास, वजल्हा अवर्क्षक कृवि  
अवर्कारी याुंनी सदर ताल क्याच्या वशल्लक वनर्ीचे फेर वाटप वजल्हयामर्ील अन्य ताल क्याुंना 
त्सयाुंच्या मागर्ीच्या प्रमार्ात कराव.े सदरची कायधवाही अजध सादर करावयाच्या म दतीनुंतर १५ 
वदवसाुंत वजल्हा अवर्क्षक कृवि  अवर्कारी याुंनी पूर्ध करावी.  

12.6. त्सयाचप्रमारे् वजल्हयाचा वनर्ी वशल्लक राहत असल्यास ववभागीय कृवि सह सुंचालकाुंनी प्रर्मत: 
ववभागातील अन्य वजल्हयास वशल्लक वनर्ीचे फेर वाटप वजल्हयाुंच्या मागर्ीच्या प्रमार्ात कराव.े 

12.7. फेरवाटपानुंतरही ववभागातील काही वजल्हयाुंचा वनर्ी वशल्लक रहात असल्यास त्सयाचे कृवि 
आय क्तालय ्तरावरून मागर्ी असलेल्या अन्य वजल्हयाुंना ववतरर् करण्यात याव.े   

13. लाभार्ी वनवडीची कायधपद्धती :- 

13.1. राज्य / वजल्हा ्तरावरुन वतधमानपत्रामध्ये प्रवत विध माहे एवप्रल मध्ये जावहरात प्रवसध्द करुन 
तसेच, अन्य माध्यमाुंद्वारे प रेशी प्रवसद्धी देऊन इच्छूक शेतकऱयाुंचे अजध मागववण्यात यावते. 
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13.2. सदर योजनेबाबत गावपातळीवर ग्राम सभाद्वारे प्रचार व प्रसार करण्यासाठी क्षते्रीय कमधचाऱयाुंना 
सूचना द्याव्यात, जेरे्करुन योजनेची मावहती सवध शेतकऱयापयंत पोहचण्यास मदत होईल.   

13.3. वजल््ात / ताल क्यात कृवि-हवामान क्षते्रान कूल असर्ाऱया फळ वपकाुंपैकी योजनेंतगधत मुंजूर 
असलेल्या कोर्त्सयाही वपकाची योजनेंतगधत अन ज्ञये वकमान व कमाल क्षते्र मयादेपयंत लागवड 
करण्याची शेतकऱयाुंना म भा राहील.    

13.4. इच्छूक शेतकऱयाुंना जावहरात वदल्यापासून वकमान २१ वदवस अजध करण्याकवरता कालावर्ी 
द्यावा. त्सयाकवरता आय क्त (कृवि) याुंनी अजाचा नमूना वववहत करावा. 

13.5. तदनुंतर योजनेंतगधत ताल क्यास वदलेल्या आर्गर्क लक्षाुंकापेक्षा जा्त अजध प्राप्पत झाल्यास  सदर 
अजांची ताल का वनहाय सोडत काढून लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात यावी.   

13.6. लाभार्ी वनवडीसाठी सोडतीचे वठकार्, वदनाुंक व वळे तसचे अजध ल््वकृतीपासून ते 
सोडतीपयंतचे सुंपूर्ध वनयोजन उप ववभागीय कृवि अवर्कारी व ताल का कृवि अवर्कारी याुंनी 
सुंय क्तपरे् करावयाचे आहे. सदर सोडत प्रवक्रया सुंबुंवर्त ताल क्याच्या म ख्यालयी अजधदाराुंच्या 
उपल््र्तीत करण्यात यावी. 

13.7. ताल क्यास नेमून वदलेल्या आर्गर्क लक्षाुंका इतके अजध प्राप्पत न झाल्यास त्सया ताल क्यासाठी 
प नि: जावहरात देवून आठ वदवसात अजध मागवावते आवर् प्राप्पत होर्ाऱया अजातून लाभार्ी 
वनवडीसाठी उपरोक्त ववहीत कायधपध्दती न सार कायधवाही करावी. सदरील जावहरात वजल्हा 
अवर्क्षक कृवि अवर्कारी याुंनी द्यावी.  

14.  पूवधसुंमती प्रदान कररे्: 

14.1. सोडतीनुंतर वनवड झालेल्या लाभार्थ्यांना २ वदवसाुंत पूवधसुंमती प्रदान करण्यात यावी तसेच, 
लाभार्थ्यांची शासकीय अर्वा कृवि ववद्यापीठाुंच्या रोपवावटकेतून कलमे / नारळ रोपाुंची उचल 
करण्याची इच्छा असल्यास (मागर्ी अजात या बाबीचा ्पष्ट्ट उल्लेख असावा) त्सयाुंना त्सयाप्रमारे् 
पूवधसुंमती सोबत परवाना देण्यात यावा. 

14.2. लाभार्थ्याने पूवधसुंमती वमळाल्याच्या वदनाुंकापासून ७५ वदवसाुंमध्ये सवध बाबींसह फळबागेची 
लागवड कररे् आवश्यक राहील. 

14.3. जे लाभार्ी पूवधसुंमती नुंतर ७५ वदवसाुंत सवध बाबींसह फळबागेची लागवड करर्ार नाहीत त्सयाुंची 
पूवधसुंमती रद्द करण्यात यावी व प्रतीक्षा यादीतील प ढील क्रमान सार पात्र लाभार्थ्यास पवरच्छेद 
क्र. १२.१ न सार मुंजूरी प्रदान करावी. 

15.  ताुंवत्रक व प्रशासवकय मुंजूरी : 

15.1. लाभार्थ्यांना पूवधसुंमती प्रदान केल्यानुंतर सुंबुंवर्त कृवि सहाय्यकाुंनी लाभार्थ्याच्या प्र्तावीत 
लागवड क्षते्रास भेट देऊन ताुंवत्रक अुंदाजपत्रक तयार कररे्, त्सयाची छाननी कररे् व ते पूवधसुंमती 
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वदल्याच्या वदनाुंकापासून १० वदवसाुंत सक्षम प्रावर्काऱयाकडे वशफारशीसह ताुंवत्रक व 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी सुंबुंवर्त मुंडळ कृवि अवर्काऱयाुंची राहील. 

15.2. लाभार्थ्याच्या १ हेक्टर क्षते्रावरील फळबाग लागवडीच्या प्र्तावास ताुंवत्रक व प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यास ताल का कृवि अवर्कारी हे सक्षम प्रावर्कारी राहतील, त्सयाुंनी सदर मान्यता एक 
आठवड्याच्या आत प्रदान करावी. 

15.3. लाभार्थ्याच्या १ हेक्टर पके्षा अवर्कच्या क्षते्रावरील फळबाग लागवडीचे प्र्ताव ताल का कृवि 
अवर्काऱयाुंमाफध त उप ववभागीय कृवि अवर्काऱयाुंना सादर करावते, सदर प्र्तावाुंना ताुंवत्रक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास उप ववभागीय कृवि अवर्कारी हे सक्षम प्रावर्कारी राहतील, 
त्सयाुंनी प्र्ताव प्राप्पत झाल्याच्या वदनाुंकापासून एक आठवड्याच्या आत मान्यता प्रदान करावी. 

15.4. ताुंवत्रक व प्रशासकीय मुंजूरी वमळाल्यानुंतर लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीची कायधवाही वववहत 
म दतीत पूर्ध करावी. 

15.5. प्रत्सयेक लाभार्ीच्या जवमनीवरील फळबाग लागवड हा ्वतुंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल. अशा 
प्रत्सयेक प्रकल्पासाठी प्रशासवकय व ताुंत्रीक मान्यता ्वतुंत्रपरे् देण्यात येईल. त्सयाम ळे लागवड 
करावयाच्या फळझाड व क्षते्रान सार शासनाने मुंजूर केलेल्या मापदुंडाप्रमारे् ्वतुंत्रपरे् 
अुंदाजपत्रके तयार कररे् आवश्यक राहील.  

15.6. लागवडीची  अुंदाजपत्रके तयार करुन त्सयास सक्षम प्रावर्काऱयाची ताुंवत्रक व प्रशासवकय मुंजूरी 
प्राप्पत झाल्यानुंतरच लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड करावी. 

16.  फळबाग लागवड व अन दान ववतरर् : 

16.1. लाभार्थ्याने फळबागेची लागवड केल्यानुंतर त्सयाबाबतच्या नोंदी वळेोवळेी मापन प ्तकामध्ये 
घेण्यात याव्यात. त्सयाचप्रमारे्, लागवड केलेले क्षते्र वजओ-टॅगींग करण्यात याव,े त्सयाकवरता 
आय क्त (कृवि) याुंनी सुंगर्क प्रर्ालीवर तशी स ववर्ा उपलब्र् करून द्यावी. 

16.2. फळबाग लागवडीची लाभार्थ्याच्या 7/12 उताऱयावर नोंद घेतल्यावशवाय अन दान अदा करू नये. 

16.3. पवहल्या विी लाभार्थ्याने केलेल्या कामाच्या प्रमार्का न सार मापन प ल््तकेत नोंद घेऊन त्सयास  
ताल का कृवि अवर्काऱयाुंनी प्रमावर्त केल्यानुंतर मापदुंडा न सार देय असलेले अन दान 
लाभार्थ्यांना अदा करण्याची कायधवाही करावी.  

16.4. लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपे शासकीय रोपवावटकेतून अर्वा राज्यातील कृवि ववद्यापीठाुंच्या 
रोपवावटकेतून घेतली असल्यास सदर बाबीचे अन दान इलेक्रॅावनक पद्धतीने रे्ट सुंबुंवर्त सुं्रे्स 
अदा कराव ेआवर् अन्य बाबींचे अन दान लाभार्थ्यांच्या आर्ार सुंलग्न बँक खात्सयावर वगध कराव.े  

16.5. लाभार्थ्याने कलमे / नारळ रोपाुंची खरेदी राष्ट्रीय बागवानी मुंडळामाफध त मानाुंवकत खाजगी 
रोपवावटकेतून केल्यास शासकीय अन दानाची रक्कम व देयकाची रक्कम यापैकी जी रक्कम 
कमी असेल तेवढे अन दान लाभार्थ्यास देण्यात याव.े 
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16.6. द सऱया व वतसऱया विी बागायती फळवपकाुंचे बाबतीत जे लाभार्ी वकमान 90 टक्के आवर् 
कोरडवाहू फळवपकाुंच्या बाबतीत ८० टक्के झाडे वजवुंत ठेवतील त्सया लाभार्थ्यांना द सऱया व 
वतसऱया विाचे अन दान देय राहील. वजवुंत झाडाुंची ववहीत प्रमार्ातील टक्केवारी राखण्याची 
जबाबदारी सुंपूर्धपरे् लाभार्थ्याची असेल.  

17.  सुंवनयुंत्रर्, मूल्यमापन व लखेापरीक्षर्: 

17.1. आय क्त (कृवि) याुंनी सदर योजनेचे राज्य ्तरावरून सुंवनयुंत्रर् कराव ेतसेच, क्षते्रीय पातळीवर 
योजनेची अुंमलबजावर्ी करताना ववववर् ्तरावरील अवर्काऱयाुंमाफध त सुंवनयुंत्रर् (Concurrent 
Evaluation) कराव े तसचे, त्सयाुंना झालेल्या कामाच्या तपासर्ीचे प्रमार् वववहत कराव.े 

17.2. कृवि आय क्तालयातील सुंवनयुंत्रर् व मूल्यमापन कक्षामाफध त सदर योजनेचे विध वनहाय 
मूल्यमापन करण्यात याव ेव त्सयाचा अहवाल शासनास वळेोवळेी सादर करावा. 

17.3. सदर योजनेंतगधत झालेल्या कामाचे द्तऐवज वार्गिक लखेा परीक्षर्ासाठी जतन करून ठेवावते 
व ते लेखा परीक्षर्ास उपलब्र् करावते.  

18. कलमे / नारळ रोपे व इतर लागवड सावहत्सय याुंच्या वनयोजनासाठी राज्य ्तरीय सवमती :- 
18.1. या योजनेंतगधत कलमे / नारळ रोप ेयाुंच ेववहीत कालमयादेत लाभार्थ्यांना प रवठा कररे्, त्सयाुंचा 

दर वनवित कररे्, कायधक्रमासाठी आवश्यक कलमे / नारळ रोपे उपलब्र्तेसाठी वनर्धय घेरे् व 
त्सयान िुंगाने कृवि ववद्यापीठाुंच्या व शासकीय रोपवावटकाुंद्वारे उत्सपादन कायधक्रम आखरे् यासाठी 
शासन वनर्धय कृवि व पद म ववभाग क्र.रोहयो-1094/प्र.क्र 67/फ-2 वदनाुंक 13 मे, 1994 अन्वये 
्र्ावपत करण्यात आलेली सवमती खालीलप्रमारे् स र्ावरत करण्यात येत आहेत:  

अ.क्र. अवर्काऱयाुंच ेपदनाम पद  

१.  आय क्त (कृवि), कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् अध्यक्ष 

२.  सुंचालक (फलोत्सपादन), कृवि आय क्तालय, प रे् सद्य 

३.  सुंचालक (वनववष्ट्ठा व ग र्वनयुंत्रर्), कृवि आय क्तालय, प रे् सद्य 

४.  उप सवचव (फलोत्सपादन), कृवि व पद म ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई  सद्य 

५.  ववभाग प्रम ख (फलोत्सपादन), महात्समा फ ले कृवि ववद्यापीठ, राहूरी सद्य 

६.  ववभाग प्रम ख (फलोत्सपादन), डॉ.बाळासाहेब सावुंत कोकर् कृवि ववद्यापीठ, दापोली सद्य 

७.  ववभाग प्रम ख (फलोत्सपादन), वसुंतराव नाईक मराठवाडा कृवि ववद्यापीठ, परभर्ी  सद्य 

८.  ववभाग प्रम ख (फलोत्सपादन) डॉ. पुंजाबराव देशम ख कृवि ववद्यापीठ, अकोला सद्य 

९.  सहाय्यक सुंचालक (लखेा-1), कृवि आय क्तालय, प रे् सद्य 

१०.  सहसुंचालक, फलोत्सपादन, कृवि आय क्तालय, प रे् सद्य सवचव 
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18.2. सवमतीची कायधकक्षा : 

या योजनेंतगधत सदर सवमतीची कायधकक्षा खालीलप्रमारे् राहील -  

i. राज्यातील कलमे / नारळ रोपाुंची उपलब्र्ता लक्षात घेऊन आवश्यक त्सया फळ वपकाुंची 
कलमे / नारळ रोपे उत्सपादनाचे वनयोजन कररे्, त्सयादृष्ट्टीने सवमतीच्या विातून वकमान ४ 
वळेा बैठका घेऊन वनर्धय घेरे्. मातृवृक्ष आर्ावरत कलमाुंचे उत्सपादन करण्याकवरता कृवि 
ववद्यापीठ व शासकीय रोपवावटकाुंना आगाऊ उत्सपादन आराखडा प्रवतविी देरे्. 

ii. योजनेंतगधत ग र्वत्तापूर्ध मातृवृक्षापासून वनर्गमत कलमाुंचा प रवठा होण्याच्या दृष्ट्टीने ग र् 
वनयुंत्रर्, रोपवावटकाुंची वनयवमत तपासर्ी इ. बाबींची व्यव्र्ा वनमार् कररे् 

iii. या योजनेंतगधत कलमे व नारळ रोपाुंचे आवश्यकतेन सार दर वनवित कररे्.  

19.  ग र्वत्तापूर्ध कलमाुंचा / नारळ रोपाुंचा प रवठा :  

19.1. लाभार्थ्याने फळबाग लागवडीकवरता कलम / नारळ रोपाुंची वनवड व खरेदी ्वत: करावयाची 
असून त्सयाुंनी कलमे / नारळ रोपे खरेदी करताना खालीलप्रमारे् रोपवावटकाुंना प्रार्ान्य द्याव े- 

i. कृवि ववभागाच्या रोपवावटका 

ii. कृवि ववद्यापीठाुंच्या रोपवावटका 

iii. राष्ट्रीय बागवानी मुंडळामाफध त मानाुंवकत खाजगी रोपवावटका 

19.2. लाभार्थ्याने राष्ट्रीय बागवानी मुंडळामाफध त मानाुंवकत खाजगी रोपवावटकेतून कलमे / नारळ 
रोपाुंची खरेदी केल्यास त्सयाुंच्या दजाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. अशा प्रकरर्ी, 
लाभार्ी शेतकऱयाने खरेदी केलेल्या कलमाुंचे / नारळ रोपाुंचे पैस ेलाभार्थ्याच्या आर्ार सुंलग्न 
बँक खात्सयावर वगध करण्यात येतील.  

19.3. राज्यातील शासकीय /कृवि ववद्यापीठाुंच्या आवर् खाजगी रोपवावटकेतून शेतकऱयाुंना ग र्वत्तापूर्ध 
मातृवृक्षापासून तयार केलेल्या कलमाुंची / नारळ रोपाुंची उपलब्र्ता व्हावी म्हर्ून आय क्त (कृवि) 
याुंनी सदर रोपवावटकाुंच्या ग र् वनयुंत्रर् ववियक खबरदारी घ्यावी तसेच, रोपवावटकाुंची क्षते्रीय 
युंत्ररे्माफध त वनयवमत तपासर्ी करावी व ग र् वनयुंत्रर् कराव.े  

20. प्रशासवकय खचध:  

भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत उपलब्र् होर्ाऱया एकूर् वनर्ीच्या २ टक्के वनर्ी 
अत्सयावश्यक हँडवबल / फॉमध, मापन प ल््तका इत्सयादी छपाई, फळझाड लागवडी ववियी प्रवसध्दी 
प ्तके, ्र्ावनक वतधमानपत्रात प्रवसध्दी, प्रचार व प्रवसद्धी, मूल्यमापन, ्टेशनरी इ. साठी खचध करता 
येईल. प्रशासवकय बाबींवर करण्यात येर्ारा खचध हा सुंबुंवर्त अवर्काऱयाुंना असर्ाऱया ववत्तीय 
अवर्कारान सार करावा.                                                            

21. उपरोक्त प्रमारे् योजनेंतगधत वववहत केलेल्या कायधपद्धतीस अन सरून सुंचालक (फलोत्सपादन) याुंनी 
क्षते्रीय युंत्ररे्स सदर योजनेच्या अुंमलबजावर्ीकवरता सवव्तर सूचना वनगधवमत कराव्यात. 
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22. सदर शासन वनर्धय वनयोजन ववभागाच्या मान्यतेने व ववत्त ववभागाने अनौ.सुं.क्र. १२६/२०१८/व्यय-१,             
वदनाुंक ०५/0७/2018 अन्वये वदलेल्या मान्यतेस अन सरुन वनगधवमत करण्यात येत आहे.  

 सदर शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्र्ळावर  उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा सुंकेताक 201807061207371701 असा आहे. हा  आदेश वडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रराचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने. 

 

 

(श्रीकाुंत आुंडगे) 
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन, 

प्रत: 
1. मा. म ख्यमुंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, म ुंबई -३२  
2. मा. मुंत्री (कृवि) याुंचे  खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई -32 
3. मा. ववरोर्ी पक्ष नेता, ववर्ान पवरिद, महाराष्ट्र राज्य, ववर्ानमुंडळ सवचवालय, म ुंबई 
4. मा. ववरोर्ी पक्ष नेता, ववर्ान सभा, महाराष्ट्र राज्य, ववर्ानमुंडळ सवचवालय, म ुंबई   
5. मा.राज्य मुंत्री (कृवि) याुंचे  खाजगी सवचव, मुंत्रालय, म ुंबई -32 
6. सवध ववर्ान पवरिद / ववर्ानसभा सद्य, महाराष्ट्र ववर्ान मुंडळ, म ुंबई 
7. अपर म ख्य सवचव, (कृवि) कृवि व पद म ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई -32 
8. अपर म ख्य सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
9. अपर म ख्य सवचव (ववत्त) ववत्त ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई. 
10. आय क्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य,प रे्.  

11. व्यव्र्ापकीय  सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपादन आवर् औिर्ी वन्पती मुंडळ, प रे् 
12. क लग रू (सवध कृवि ववद्यापीठ) 
13. सवध सह सवचव / उप सवचव, कृवि व पद म ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई  
14. सवध कृवि सुंचालक, कृवि आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
15. सवध ववभागीय कृवि सहसुंचालक 
16. ववभाग प्रम ख (फलोत्सपादन), सवध कृवि ववद्यापीठ  
17. सवध वजल्हा अवर्क्षक कृवि अवर्कारी 
18. महालेखापाल-1/2 (लेखा व अन ज्ञयेता ) (लेखा परीक्षा ) म ुंबई /नागपूर, 
19. सहसुंचालक लेखा व कोिागारे सुंगर्क कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, म ुंबई -32 
20. सवध वजल्हा कोिागार अवर्कारी  
21. अवर्दान व लेखावर्कारी, म ुंबई. / वनवासी लेखापवरक्षा अवर्कारी, म ुंबई  
22. मावहती व जनसुंपकध  सुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई-32.
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पवरवशष्ट्ट-अ 
(शासन वनर्धय क्र. राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अ,े वद. ०६ ज ल,ै 2018 चे पवरवशष्ट्ट) 

गोिवारा 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19  

(मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ 
क्र 

फळ वपक 
कलमे / 
नारळ रोप े

 
अुंतर 
(मी.) 

हेक्टरी 
झाडे 

विध पहील े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 आुंबा 10x10 100 16037 29172 45209 79 3857 1325 5182 19 3045 125 3170 15 22939 30622 53561 113 

2 आुंबा 5 x 5 400 30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 

3 काजू 7 x 7 200 10353 38073 48426 51 2842 2140 4982 14 2030 140 2170 10 15225 40353 55578 75 

4 पेरू 3 x 2 1666 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 

5 पेरू 6 x 6 277 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 

6 डाळींब 4.5 x3 740 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 

7 
सुंत्रा, 
मोसुंबी, 

कागदी चलबू 
6 x 6 277 12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 
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अ 
क्र 

फळ वपक 
कलमे / 
नारळ रोप े

 
अुंतर 
(मी.) 

हेक्टरी 
झाडे 

विध पहील े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मज री साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

8 सुंत्रा 6 x 3 555 19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 

9 
नारळ रोपे 
बार्ावली 

8 x 8 150 18473 35957 54430 91 1827 2225 4052 9 1015 125 1140 5 21315 38307 59622 105 

10 
नारळ रोपे 
टी/ डी 

8 x 8 150 18473 40457 58930 91 1827 3125 4952 9 1015 125 1140 5 21315 43707 65022 105 

11 वसताफळ 5 x 5 400 15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 

12 आवळा 7 x 7 200 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 

13 चचच 10x10 100 14413 29122 43535 71 1624 1275 2899 8 812 75 887 4 16849 30472 47321 83 

14 जाुंभळू 10x10 100 14413 29122 43535 71 1624 1275 2899 8 812 75 887 4 16849 30472 47321 83 

15 कोकम 7 x 7 200 9744 33983 43727 48 1421 1250 2671 7 812 50 862 4 11977 35283 47260 59 

16 फर्स 10x10 100 14007 26047 40054 69 1827 650 2477 9 1015 50 1065 5 16849 26747 43596 83 

17 अुंवजर 4.5 x3 740 22330 64824 87154 110 2842 5280 8122 14 2030 100 2130 10 27202 70204 97406 134 

18 वचकू 10x10 100 15022 30287 45309 74 2842 1640 4482 14 2030 240 2270 10 19894 32167 52061 98 
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तक्ता - 1 : आुंबा कलमे 

भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19  
कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी 100 (अुंतर 10 X 10 मी)                         (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
 1 x 1 x 1  मी. 
आकार  

एकूर् खडे्ड 100 

9947 0 9947 49 0 0 0 0 0 0 0 0 9947 0 9947 49 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 60/कलम  
सुंख्या-100 

4060 6000 10060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 6000 10060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1200 2012 4 0 0 0 0 812 1200 2012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 23047 23047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23047 23047 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 125 2155 10 3045 125 3170 15 3045 125 3170 15 8120 375 8495 40 

एकूर्  16037 29172 45209 79 3857 1325 5182 19 3045 125 3170 15 22939 30622 53561 113 
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तक्ता - 2 : आुंबा कलमे (सघन लागवड) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी 400 (अुंतर 5 X 5 मी.)             (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6x0.6x0.6 
मी.  आकार 
एकूर् खडे्ड 

400 

19894 0 19894 98 0 0 0 0 0 0 0 0 19894 0 19894 98 

2 

कलमे 
लागवड 

कररे्, चकमत 
रु. 60 / प्रवत 
कलम, 

सुंख्या-400 

8120 24000 32120 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 24000 32120 40 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 0 0 0 0 1624 4800 6424 8 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 250 2280 10 3045 250 3295 15 3045 250 3295 15 8120 750 8870 40 

एकूर्  30044 58914 88958 148 4669 5050 9719 23 3045 250 3295 15 37758 64214 101972 186 
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तक्ता - 3 : काजू कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी 200 (अुंतर 7 X 7 मी.)                                   (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6x0.6x0.6म
ीी. आकार 

एकूर् खडे्ड 200 

6090 0 6090 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6090 0 6090 30 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 50/- प्रवत 
कलम, सुंख्या-

200 

3045 10000 13045 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3045 10000 13045 15 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 2000 2812 4 0 0 0 0 812 2000 2812 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 27933 27933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27933 27933 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1218 140 1358 6 2030 140 2170 10 2030 140 2170 10 5278 420 5698 26 

एकूर्  10353 38073 48426 51 2842 2140 4982 14 2030 140 2170 10 15225 40353 55578 75 
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तक्ता - 4 : पेरु कलमे (सघन लागवड) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 1666 (अुंतर - 3 X 2 मी.)                    (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.3x0.3x0.3 
मी. आकार 
एकूर् खडे्ड 

1666 

24360 0 24360 120 0 0 0 0 0 0 0 0 24360 0 24360 120 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 50 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

1666 

12180 83300 95480 60 0 0 0 0 0 0 0 0 12180 83300 95480 60 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 0 0 0 0 1624 16650 18274 8 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 57586 57586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57586 57586 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 6090 300 6390 30 

एकूर् 38570 140986 179556 190 3654 16750 20404 18 2030 100 2130 10 44254 157836 202090 218 
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तक्ता - 5 : पेरु कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 277 (अुंतर - 6 X 6 मी.)              (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्,  
0.6 x 0.6x0.6 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 50 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

277 

4060 13850 17910 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 13850 17910 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 2750 3562 4 0 0 0 0 812 2750 3562 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे  
पार्ी देरे् 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 1015 100 1115 5 3045 300 3345 15 

एकूर् 11977 44484 56461 59 1827 2850 4677 9 1015 100 1115 5 14819 47434 62253 73 
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तक्ता - 6 : डाचळब कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 740 (अुंतर - 4.5 X 3 मी.)                (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.3x0.3x0.3 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 740 

18676 0 18676 92 0 0 0 0 0 0 0 0 18676 0 18676 92 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 35 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

740 

7308 25900 33208 36 0 0 0 0 0 0 0 0 7308 25900 33208 36 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 0 0 0 0 1624 5180 6804 8 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 38824 38824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38824 38824 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 275 2305 10 4060 775 4835 20 4060 775 4835 20 10150 1825 11975 50 

एकूर् 28014 64999 93013 138 5684 5955 11639 28 4060 775 4835 20 37758 71729 109487 186 
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तक्ता - 7 : सुंत्रा / मोसुंबी / कागदी चलब ूकलमे- 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 277 (अुंतर - 6 X 6 मी.)                    (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6x 0.6x0.6 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 277 

6902 0 6902 34 0 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 6902 34 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 40 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

277 

4060 11080 15140 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 11080 15140 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 2200 3012 4 0 0 0 0 812 2200 3012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 30534 30534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30534 30534 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 2030 300 2330 10 6090 900 6990 30 

एकूर्  12992 41914 54906 64 2842 2500 5342 14 2030 300 2330 10 17864 44714 62578 88 
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तक्ता - 8 : सुंत्रा कलमे (इुंडो-इस्त्राईल पद्धत) 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 555 (अुंतर - 6 X 3 मी.)                    (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

गादी वाफे 
तयार कररे् -  
1.21 चौ.मी. X 

1552 मी = 
1878.04 
घ.मी.  

8526 0 8526 42 0 0 0 0 0 0 0 0 8526 0 8526 42 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत  
रु. 50 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

555 

8120 27750 35870 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8120 27750 35870 40 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 0 0 0 0 1624 5550 7174 8 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
 पार्ी देरे् 

0 36284 36284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36284 36284 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2842 300 3142 14 4060 300 4360 20 4060 300 4360 20 10962 900 11862 54 

एकूर्  19488 64334 83822 96 5684 5850 11534 28 4060 300 4360 20 29232 70484 99716 144 
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तक्ता - 9 : नारळ रोपे बार्ावली 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

रोपे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 150 (अुंतर - 8 X 8 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्,   
1 x 1  x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 150 

13398 0 13398 66 0 0 0 0 0 0 0 0 13398 0 13398 66 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत  
रु. 70 प्रवत रोप 
सुंख्या 150 

4060 10500 14560 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 10500 14560 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 2100 2912 4 0 0 0 0 812 2100 2912 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 25332 25332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25332 25332 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1015 125 1140 5 1015 125 1140 5 1015 125 1140 5 3045 375 3420 15 

एकूर्  18473 35957 54430 91 1827 2225 4052 9 1015 125 1140 5 21315 38307 59622 105 
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तक्ता - 10 : नारळ रोपे टी.डी. 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

रोपे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 150 (अुंतर - 8 X 8 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्,  
1 x 1  x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 150 

13398 0 13398 66 0 0 0 0 0 0 0 0 13398 0 13398 66 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 100 प्रवत 
रोप, सुंख्या 

150 

4060 15000 19060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 15000 19060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 3000 3812 4 0 0 0 0 812 3000 3812 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 25332 25332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25332 25332 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1015 125 1140 5 1015 125 1140 5 1015 125 1140 5 3045 375 3420 15 

एकूर्  18473 40457 58930 91 1827 3125 4952 9 1015 125 1140 5 21315 43707 65022 105 
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तक्ता - 11 : वसताफळ कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 400 (अुंतर - 5X 5 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6 x0.6x0.6 
मी. आकार  

एकूर् खडे्ड 400 

10150 0 10150 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10150 0 10150 50 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 40 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

400 

4060 16000 20060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 16000 20060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 3200 4012 4 0 0 0 0 812 3200 4012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 34664 34664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34664 34664 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 1015 200 1215 5 3045 600 3645 15 

एकूर्  15225 50864 66089 75 1827 3400 5227 9 1015 200 1215 5 18067 54464 72531 89 



 

शासन वनर्धय क्रमाुंकः राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अे, 

 

 
पृष्ट्ठ 32 पैकी 26  

 

तक्ता - 12 - आवळा कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 200 (अुंतर - 7 X 7 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6x0.6x0.6 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 200 

5075 0 5075 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5075 0 5075 25 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 40 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

200 

4060 8000 12060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 8000 12060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1600 2412 4 0 0 0 0 812 1600 2412 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 27933 27933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27933 27933 0 

5 पीक सुंरक्षर् 609 75 684 3 609 75 684 3 812 75 887 4 2030 225 2255 10 

एकूर् 9744 36008 45752 48 1421 1675 3096 7 812 75 887 4 11977 37758 49735 59 
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तक्ता - 13 : चचच कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 100 (अुंतर - 10 X 10 मी.)                  (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
 1 x1 x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 100 

9947 0 9947 49 0 0 0 0 0 0 0 0 9947 0 9947 49 

2 

कलमे 
लागवड 

कररे्, चकमत 
रु. 60 प्रवत 
कलम, 

सुंख्या-100 

4060 6000 10060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 6000 10060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1200 2012 4 0 0 0 0 812 1200 2012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 23047 23047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23047 23047 0 

5 पीक सुंरक्षर् 406 75 481 2 812 75 887 4 812 75 887 4 2030 225 2255 10 

एकूर्  14413 29122 43535 71 1624 1275 2899 8 812 75 887 4 16849 30472 47321 83 
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तक्ता - 14 : जाुंभळू कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 100 (अुंतर - 10 X 10 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्,  
1 x 1 x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 100 

9947 0 9947 49 0 0 0 0 0 0 0 0 9947 0 9947 49 

2 

कलमे 
लागवड 

कररे्, चकमत 
रु. 60 प्रवत 
कलम, 

सुंख्या-100 

4060 6000 10060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 6000 10060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1200 2012 4 0 0 0 0 812 1200 2012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 23047 23047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23047 23047 0 

5 पीक सुंरक्षर् 406 75 481 2 812 75 887 4 812 75 887 4 2030 225 2255 10 

एकूर् 14413 29122 43535 71 1624 1275 2899 8 812 75 887 4 16849 30472 47321 83 
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तक्ता - 15 : कोकम कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 200 (अुंतर - 7 X 7 मी.)           (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6 x0.6 x0.6 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 200 

5075 0 5075 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5075 0 5075 25 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 30 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

200 

4060 6000 10060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 6000 10060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1200 2012 4 0 0 0 0 812 1200 2012 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 27933 27933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27933 27933 0 

5 पीक सुंरक्षर् 609 50 659 3 609 50 659 3 812 50 862 4 2030 150 2180 10 

एकूर्  9744 33983 43727 48 1421 1250 2671 7 812 50 862 4 11977 35283 47260 59 
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तक्ता - 16 : फर्स कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 100 (अुंतर - 10 X 10 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्,  
1 x 1 x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 100 

9947 0 9947 49 0 0 0 0 0 0 0 0 9947 0 9947 49 

2 

कलमे 
लागवड 

कररे्, चकमत 
रु. 30 प्रवत 
कलम, 

सुंख्या-100 

4060 3000 7060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 3000 7060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 600 1412 4 0 0 0 0 812 600 1412 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 23047 23047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23047 23047 0 

5 पीक सुंरक्षर् 0 0 0 0 1015 50 1065 5 1015 50 1065 5 2030 100 2130 10 

एकूर्  14007 26047 40054 69 1827 650 2477 9 1015 50 1065 5 16849 26747 43596 83 
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तक्ता - 17 : अुंजीर कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 740 (अुंतर - 4.5 X 3.0 मी.)           (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
0.6x 0.6x0.6 
मी. आकार 

एकूर् खडे्ड 740 

14210 0 14210 70 0 0 0 0 0 0 0 0 14210 0 14210 70 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 35 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

740 

6090 25900 31990 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6090 25900 31990 30 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 5180 5992 4 0 0 0 0 812 5180 5992 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 38824 38824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38824 38824 0 

5 पीक सुंरक्षर् 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 2030 100 2130 10 6090 300 6390 30 

एकूर्  22330 64824 87154 110 2842 5280 8122 14 2030 100 2130 10 27202 70204 97406 134 
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तक्ता - 18 : वचकू कलमे 
भाऊसाहेब फ ुं डकर फळबाग लागवड योजनेंतगधत शासन अन दानीत बाबींचे प्रवत हेक्टरी मापदुंड : सन 2018-19 

कलमे सुंख्या प्रवत हेक्टरी - 100 (अुंतर - 10 X 10 मी.)        (मजूरी, साम ग्री व एकूर् ‘रुपयाुंमध्ये’ आवर् श्रवमक वदन ‘सुंख्येमध्ये’) 

अ
क्र 

बाब 
विध पवहल े विध द सरे विध वतसरे एकूर् 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

मजूरी साम ग्री एकूर् 
श्रवमक 
वदन 

1 

खडे्ड खोदरे्, 
 1 x 1 x 1 मी. 
आकार एकूर् 
खडे्ड 100 

9947 0 9947 49 0 0 0 0 0 0 0 0 9947 0 9947 49 

2 

कलमे लागवड 
कररे्, चकमत 
रु. 70 प्रवत 
कलम, सुंख्या-

100 

4060 7000 11060 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4060 7000 11060 20 

3 नाुंग्या भररे् 0 0 0 0 812 1400 2212 4 0 0 0 0 812 1400 2212 4 

4 
वठबक 

चसचनाद्वारे 
पार्ी देरे् 

0 23047 23047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23047 23047 0 

5 पीक सुंरक्षर् 1015 240 1255 5 2030 240 2270 10 2030 240 2270 10 5075 720 5795 25 

एकूर्  15022 30287 45309 74 2842 1640 4482 14 2030 240 2270 10 19894 32167 52061 98 
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