महत्तत्तवाचे

प्रति,

जा.क्र कृ आ/फलो-2/करोनी/14-15/1814/14,
कृ षि आयुक्तालय,(फलोत्पादन) महाराष्ट्र राज्य,
पुणे - 411005 षद. 24/7/2014.

तवभागीय कृ ति सहसंचालक,
(सवव)
तविय :- सन 2014-15 मध्ये रोजगार हमी योजनेशी तनगडीि फळबाग लागवड कायव क्रम व
महात्तमा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंिगवि फळबाग लागवड कायव क्रम
कलमा/रोपांचे वाटप,उचल करण्यासंबंधी मागवदशव क सूचना ...
सन 2014-15 या विात रोजगार हमी योजनेशी षनगडीत फळबाग लागवड काययक्रम व महात्मा गाांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअत
ां गयत फळबाग लागवड या योजनेअांतगयत शेतकऱयाांच्या शेतावर फळबाग लागवड काययक्रम
राबषवण्यात येत आहे . राज्य शासनाने महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व रोजगार हमी योजनेअत
ां गयत लागवड
काययक्रमास मांजरु ी षदले ली आहे . या दोन्ही योजनेअत
ां गयत फळबाग लागवड करण्यासाठी आवश्यक असले ली कलमे/रोपे
राज्यातील शासकीय रोपवाषिका, कृ षि षवद्यापीठ रोपवाषिका व खाजगी पांजीकृ त रोपवाषिका याांच्याकडू न उपलब्ध करून
घ्यावयाची आहे त. त्याकषरता खालीलप्रमाणे मागयदशयक सूचना षनगयषमत करण्यात येत आहे त.
सदरच्या काययक्रमाअांतगयत कलमे-रोपे उपलब्ध करुन दे ण्याच्या आवंटनाचे तनयोजन तवभागस्िरावरुन करण्यात
यावे याची कृ पया नोंद घ्यावी. त्यादृष्ट्िीने तात्काळ काययवाही सुरु करण्यात यावी. वरील दोन्ही योजनेतील उद्दीष्ट्ि साध्य
करण्यासाठी कलमे-रोपे वािप काययक्रमामध्ये कोणत्याही तुिी राहणार नाहीत यासाठी सवय स्तरावरुन दक्षता घे ण्यात यावी.
कलमा/रोपाांचे वािप सुरळीतपणे व्हावे या उद्दे शाने पुढीलप्रमाणे मुलभूि ित्तवे षनश्श्चत करण्यात आली आहे त.
कलमा-रोपाांचे वािप वेळेवर होऊन शेतकऱयाांना हां गामात लागवड करण्यासाठी खालील पद्धती षनश्श्चत करण्यात
आली आहे .
1) प्रथम प्राधान्याने शासकीय फळरोपवाषिका, कृ षि षवद्यापीठ, कृ षि षवज्ञान केंद्रावरील कलमा-रोपाांचे वािप करावे. नांतर
खाजगी नसयरीवरील कलमा-रोपाांचे वािप करावे.
2) कलमा-रोपाांचे वािपासाठी खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम असणे आवश्यक आहे .
अ) प्रथम स्वषजल्हा.
ब) षवभागाअांतगयत.
क) षवभागाबाहे रील.
3) षजल्हा अषधक्षक कृ षि अषधकारी याांनी षजल्यातील शासषकय रोपवाषिकेवरील कलमा / रोपाांचे वािप प्रथम करावे.
षजल्हयाचे मागणीनुसार कलमा / रोपाांची उपलब्धता षजल्हयातील शासषकय रोपवाषिकेवर नसेल तर षवभागीय कृ षि
सहसांचालक याांनी प्राधान्याने षवभागातील इतर षजल्हयातील शासषकय रोपवाषिकेवरुन कलमे / रोपे उपलब्ध करुन दे ण्यात
यावी. षवभागातील शासषकय रोपवाषिकाांवरील कलमे / रोपे षशल्लक राहणार नाहीत याची खात्री करुनच कृ षि षवद्यापीठ,

कृ षि षवज्ञान केंद्रावरील उपलब्ध कलमा / रोपाांचे आवांिन द्यावे. त्यानांतर षजल्हयातील व षवभागातील खाजगी पांजीकृ त
रोपवाषिकेवरुन आवांिन दे ण्यात यावे.
षवभागाबाहे रील कलमा-रोपाांचे वािप सांचालक फलोत्पादन स्तरावरुन करण्यात येईल.
वरील तत्वाांचा अवलां ब करुन षवभागाचा आवांिन आराखडा तयार करुन त्याप्रमाणे काययवाही करण्यात यावी.
केले ल्या आवांिन आराखड्याची एक प्रत आयुक्तालयास सादर करावी. तसेच षवभागात जादा होणाऱया कलमाांची माषहती
तात्काळ आयुक्तालयास दे ण्यात यावी.
4) योजनेमध्ये कलमे/रोपे उपलब्ध करुन घे ताना काही अषधकारी/कमयचारी आपले वषरष्ट्ठ कायालयाची/आयुक्तालयाची पुवय
परवानगी न घे ता षवनाआवांिन, स्वत:चे अषधकारात खाजगी पांजीकृ त रोपवाषिकेवरुन कलमे उचलण्यासाठी परवानापत्र
(परषमि) दे तात. अशा प्रकरणी परवानापत्र (परषमि) दे णाऱया सांबषधत अषधकाऱयाांस जबाबदार धरणेत येऊन प्रशासकीय
कारवाई करणेत येईल. तसेच अशा षवनाआवांिन उचल केलेल्या कलमा-रोपाांच्या दे यकाांची जबाबदारी परवानापत्र (परषमि)
दे णाऱया अषधकाऱयाांची राहील.
5) कलमे/रोपे वािपाचे षजल्हा/तालुका स्तरावर षनयोजन तयार असतानाही केवळ अषधकाऱयाांच्या षदरां गाईमुळे कलमे/रोपे
वािपाचे परवानापत्र (परषमि) दे ण्यास षवलांब होतो. त्यामुळे वेळेत लागवड होत नाही व लाभाथी शेतक-यास षवनाकारण
अडचणीस सामोरे जावे लागते. याबाबत लोकप्रषतषनधीमाफयतही तक्रारी येतात. अशा प्रकरणी तथ्य आढळल्यास सांबांषधताांवर
प्रशासकीय कारवाई करण्याचे अषधकार षवभागीय कृ षि सहसांचालक याांना राहतील.
6) खाजगी पांजीकृ त रोपवाषिकेवरुन आवांिन दे ताना षजल्यातील काही ठराषवक खाजगी पांजीकृ त रोपवाषिकाांचाच षवचार न
करता, रोगमुक्त अशा सवयच खाजगी पांजीकृ त रोपवाषिकाांवरुन कलमा/रोपाांचे समप्रमाणाि आवांिन षदले जाईल यादृष्ट्िीने
षजल्हा अषधक्षक कृ षि अषधकारी याांनी आवांिन दे णेबाबत काययवाही करावी. जिल्हास्तरावरुन खािगी रोपवाजिकाजनहाय दे य
आवंिन दे ताना सवव रोपवाजिकाधारकांना एकजित बोलावून सवांना समान आवंिन दे ण्याची कायववाही करावी.
7) फळषपकषनहाय/रोपवाषिकाषनहाय उपलब्ध करुन षदले ल्या व उचल केले ल्या कलमा/रोपाांचा तपषशल आयुक्तालयास
दरमहा 5 तारखेपयंत फॅ क्सद्वारे षवनाषवलांब पाठवावा. तसेच अांषतम उचल अहवाल लागवड हां गाम सांपताच 30 षदवसाांचे
आत आयुक्तालयास सादर करावा.
8) कलमे/रोपे परवानापत्रावर (परषमि) स्वाक्षरीचे अषधकार तालुका कृ षि अषधकारी याांनाच राहतील. त्याांनी ते आपल्या
अषधनस्त अषधकाऱयाांना/कमयचाऱयाांना प्रदान करु नयेत. त्याबाबतची सवयस्वी जबाबदारी तालुका कृ षि अषधकारी याांची
राहील. त्यासाठी त्याांनी आवश्यक ती पावतीपुस्तके छपाईची व त्याांची नोंद ठे वण्याची काययवाही करावी.
वरील मागवदर्वक सुचनेच्या रोपवाजिकाजनहाय प्राधान्यक्रमात कोणताही परस्पर बदल करण्यात येऊ नये.
सन 2014-15 या विाचा काययक्रम अषधनस्त अषधकारी/कमयचारी याांच्या सहकायाने व समन्वयाने पार पाडावयाचा
आहे . एखाद्या आकश्स्मक कारणामुळे कलमे/रोपाांच्या उपलब्धतेमध्ये बदल होत असल्यास त्या बाबतची माषहती यथाशीघ्र
आपले वषरष्ट्ठ कायालयास पाठषवणे गरजेचे आहे . काही तालुका स्तरावरील व षजल्हास्तरावरील अषधकारी हे त्याांना नेमन
ू
षदले ला लक्षाांक साध्य करण्यासाठी कलमा/रोपाांच्या उपलब्धतेबाबत थेि आयुक्तालयाशी पत्रव्यवहार करतात ककवा सांपकय
साधतात, ही बाब योग्य नाही.

षवभागीय व षजल्हास्तरावर काययक्रमाचे अांमलबजावणीसाठी कक्ष स्थापन करणेत यावेत व सांबांषधत जबाबदार
अषधकाऱयाचे नाव, पदनाम, दुरध्वनी व फॅ क्स क्रमाक इ. माषहती कृ षि आयुक्तालयास त्वरीत कळवावी.
वरील सवय सूचना आपल्या अषधनस्त असले ल्या सांबांधीत अषधकाऱयाांचे नजरे स आणणेसाठी आपल्या स्तरावरुन
त्वषरत सूचना षनगयषमत कराव्यात व या विीचा रोजगार हमी योजनेशी षनगडीत फळबाग लागवड काययक्रम व महात्मा गाांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी षनगडीत फळबाग लागवड काययक्रम यशस्वी करण्याांसाठी आपल्या स्तरावरुन उषचत
काययवाही करावी.

संचालक फलोत्तपादन
कृ ति आयुक्िालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे – 411 005.

प्रि:- 1) तजल्हा अतधक्षक कृ ति अतधकारी,(सवव) -----------2) संशोधन संचालक,/ प्रमुख, उद्यानतवद्या तवभाग,
अ) डॉ. बाळासाहे ब साांवत कोकण कृ षि षवद्यापीठ, दापोली, षजल्हा रत्नाषगरी.
ब) महात्मा फु ले कृ षि षवद्यापीठ,राहु री, षजल्हा अहमदनगर.
क) मराठवाडा कृ षि षवद्यापीठ, परभणी, षजल्हा परभणी.
ड) डॉ.पांजाबराव दे शमुख कृ षि षवद्यापीठ, अकोला, षजल्हा अकोला
/- याांना माषहती व पुढील काययवाहीसाठी अग्रेषित.
3) मा.आयुक्ि कृ ति कक्ष, कृ ति आयुक्िालय, पुणे-1 यांना मातहिीसाठी.
4) कक्ष अतधकारी (13-अे), कृ ति तवभाग, मं त्रालय, मुंबई-32.

