जा.क्र.कृ .आ./फलो-2/मनरे गा/मा.सु./ 1395/16
कृ षि आयुक्तालय,(फलोत्पादन षिभाग) महाराष्ट्र राज्य,
पुणे-411005, षदनाांक - 16/05/2016
प्रति,
1) तिभागीय कृ ति सहसंचालक, (सिव)-----2) तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी (सिव)----तििय -: महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंिगवि िैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या
शे िािर, शे िकऱयांच्या शे िाच्या बांिािर ि पडीक शे ि िमीनीिर कृ ति तिभागािील
िृक्ष/फळझाड लागिड कायव क्रम सन 2016-17 मध्ये राबतिण्याबाबि मागवदशव क सूचना
संदभव-: 1) शासन पषरपत्रक क्र.एफडीएम-2011 प्र.क्र.104/फ-2षद.9षडसेंबर 2011
2) शासन षनणणय क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.132/रोहयो-10 अे, षद.20 जानेिारी 2012
3) शासन षनणणय क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.132/रोहयो-10 अे, षद.14 मार्ण 2012
4) शासन शुध्ददपत्रक क्र.मग्रारो 2011/प्र.क्र.120/रोहयो 10 अ, षद.23/5/12
5) शासन पत्र क्र.सांकीणण 2011/प्र.क्र.275/9अे/कृ .ि प.दु.षि.ि म.षि.मांत्रालय, मुांबई. षद.20/12/136) या कायालयार्े पत्र क्र.जा.क्र.कृ .आ./फलो-1/मग्रारोहयो/229 / षद.24/01/2014
7) या कायालयार्े पत्र क्र.जा.क्र.कृ .आ.सांफ/फलो-2/मग्रारोहयो/2107/ षद. 29 / 9 /2015
8) या कायालयार्े पत्र क्र.जा.क्र.कृ .आ./फलो-2/मग्रारोहयो/3280/ षद. 5 / 11 /2015
9) मा. प्रधान मुख्य िनसांरक्षक ि महासांर्ा, स.ि, म. रा., पुणे याांर्े पत्र क्र-कक्ष- 1(2)/िीकका/उषददष्ट्ट/69/16-17 .षद. 11/4/2016

उपरोक्त सांदर्भभय शासन पषरपत्रक क्र.1 अन्िये 100 कोटी िृक्ष लागिड कायणक्रम सन 2012-13 ि सन 2013-14
या दोन ििामदये राबषिण्यासाठी रोपिाषटका, पूिण पािसाळी कामे ि लागिड कामाच्या सषनयांत्रण कायणपददतीबाबत षिस्तृत
मागणदशणन करण्यात आले आहे . सन 2015-16 ि 2016-17 कषरता सांदभण क्रमाांक 7 अन्िये प्रषत कृ षि सहाय्यक 10 हे क्टर
फळबाग लागिड लक्षाांक षजल्हाषनहाय षनध्चर्त करून षदलेला आहे .यापैकी सन 2015-16 मदये करण्यात आले ला सादय
िजा करता सन 2016-17 मदये उिणरीत लक्षाांक 100% सादय करण्यासाठी षनयोजन करण्यात आले ले आहे त्यानुसार
पुढील कायणिाही करािी.
उपरोक्त सांदर्भभय शासन षनणणय क्र.3 अन्िये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतांगणत िैयध्क्तक लाभार्थ्यांच्या
शेतािर कृ षि षिभागामाफणत फळबाग लागिड कायणक्रम राबषिणे तसेर् सांदर्भभय शासन षनणणय क्र.4 अन्िये अ) िैयध्क्तक
लाभार्थ्यीच्या शेताच्या बाांधािर प्रषत हे क्टरी 100 झाडे याप्रमाणे ( पषरषशष्ट्ट-2 अनुसार 26 फळषपक/िृक्ष प्रजाती ) लागिड ि
ब) िैयध्क्तक लाभा-र्थी शेतकऱयाांच्या पडीक शेत जषमनीिर प्रषत हे क्टरी 100 झाडे ( पषरषशष्ट्ट-2 नूसार फळ षपक/िृक्ष)
याप्रमाणे लागिड करण्यासाठी मांजरु ी प्राप्त झाली आहे .
सांदभण 5 ला अनुसरुन बाांधािरील िृक्ष लागिडीबाबत केलेल्या सुधारणा सांदभण 6 अन्िये आपणास कळषिण्यात
आलेल्या आहे त.
शतकोटी िृक्ष लागिड कायणक्रमाांतगणत सन 2016-17 सा`ठी सांदभण 9 अन्िये समाषजक िनीकरण षिभगाकडू न
फलोत्पादन षिभागाला 111.67 लाख िृक्ष लागिडीर्े लक्षयाांक षदले ला आहे त्याअनुिांगाने लक्षयाां क सादय करण्यार्े षनयोजन
तातकाळ सुरू करािे. शासनाने ठरिून षदले ल्या कायणप्रणाली प्रमाणे उषदष्ट्ट पुणण होणाच्या दध्ृ ष्ट्टने सदर योजने अांतगणत
करण्यात

आलेल्या

कायणिाहीर्े

ऑनलाईनव्दारे

सषनयांत्रण

करण्यासाठी

स्ितांत्र

िेब

साईट

(https://mahapms.mahaonline.gov.in) तयार करण्यात आले ली आहे . सदर िेब साईटिर सांबधीत तालुका कृ षि
अषधकारी याांनी तालुका स्तरािरुन रोपिाषटका, उपलब्ध रोपे, खोदण्यात आले ले खड्डे ि झाले ली लागिड याबाबतर्ी

गािषनहाय माषहती दररोज अद्यायाित कराियार्ी आहे . यासाठी प्रत्येक तालुका कृ षि अषधकारी याांना लॉग इन आयडी ि
पासिडण दे ण्यात आले ला आहे . याव्दारे तालुकाषनहाय झाले ल्या कामार्े षजल्हा-षिभाग-आयुक्तालय-शासन स्तरािर ऑन
लाईन कायणप्रणालीव्दारे सांषनयांत्रण केले जाणार आहे .
सन 2016-17 मदये सदर कायणक्रम राबषिण्याबाबतच्या मागणदशणक सूर्ना या सोबत पाठषिण्यात येत आहे त. सदर
मागणदशणक सूर्नानुसार योजनेर्ी अमांलबजािणी क्षेषत्रय स्तराांिरुन तत्काळ करािी.
सोबि: मागवदशव क सूचना

संचालक फलोत्पादन
कृ ति आयुतिालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

प्रि1)मा.अप्पर मुख्य सतचि,(कृ ति ि पणन)कृ ति ि पदुम तिभाग,मं त्रालयल,मुंबई-32 यांना मातहिीस्िि
सतिनय सादर
2)मा.प्रिान सतचि,(रोहयो ि िलसंिारण)तनयोिन तिभाग, मं त्रालय,मुंबई-32 यांना मातहिीस्िि सतिनय
सादर
3)मा.आयुति (कृ ति), कृ ति आयुतिालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे-1 यांना मातहिीस्िि सतिनय सादर
4)मा.व्यिस्थपकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन ि औििी िनस्पिी मं डळ, पुणे यांना
मातहिीस्िि
5)मा.तिल्हातिकारी, (सिव)----------------------यांना मातहिीस्िि अग्रेतिि.

मागवदशव क सूचना
महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अंिगवि िैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शे िािर, शे िकऱयांच्या शे िाच्या
बांिािर ि पडीक शे ि ितमनीिर कृ ति तिभागमाफवि िृक्ष/फळझाड लागिड कायव क्रम सन 2016-17 मध्ये
राबतिण्याबाबाि मागवदशव क सूचना
महात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेर्ी अमांलबजािणी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 नुसार
राज्यात सुरु आहे . या कायद्याच्या पषरषशष्ट्ट-1च्या कलम 1(4) नुसार शासन षनणणय क्र. मग्रारो2011/प्र.क्र.132/रोहयो-10 अे
षद. 20 जानेिारी 2012 अन्िये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतांगणत िैयध्क्तक लाभार्थ्यांच्या शे तािर
कृ षि षिभागामाफणत फळझाड लागिड कायणक्रम राबषिण्याबाबत तसेर् शासन षनणणय क्र.मग्रारो2011/प्र.क.120/रोहयो10अे
षद.14/03/2012 अन्िये लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर ि शेतकऱयाांच्या पडीक शेत जषमनीिर िृक्ष/फळझाड लागिड
कायणक्रम राबषिणबाबत मांजरु ी षदले ली आहे . ि शासन शुध्ददपत्रक क्र.मग्रारो 2011 प्र.क्र.120/रोहयो 10 अे
षद.23/05/2012. सदरर्े शासन षनणणय ि शुददीपत्रक (www.maharashtra.gov.in) या िेबसाइटिर उपलब्ध आहे त.
िरील सिण शासन षनणणयाांमदये योजना राबषिण्यासांबधी सषिस्तर मागणदशणक सूर्ना षदलेल्या आहे त.सदर शासन षनणणयातील
मागणदशणक सुर्ना व्यषतरीक्त खालील सुर्नाांर्ा अिलांब करुन या ििीच्या मांजरू ीच्या अधीन राहू न या ििी योजना
यशस्िीपणे राबषिणे आिशक आहे . त्यासाठी खालीलप्रमाणे पुिणसर्
ू ना दे ण्यात येत आहे त.
शतकोटी िृक्ष लागिड कायणक्रमाांतणगत सन 2016-17 साठी षजल्हाषनहाय लक्षयाांक सांबांषधत षिभगीय
आयुक्तामाफणत त्याांर्े कायणक्षेत्रातील षजल्हाांना दे ण्यात येईल . उषदष्ट्ट शासनाने ठरिून षदले ल्या कायणप्रणाली प्रमाणे पुणण
होण्याच्या दध्ृ ष्ट्टने सदर योजने अांतगणत करण्यात आले ल्या कायणिाहीर्े ऑनलाईनव्दारे सांषनयत्रण करण्यासाठी स्िांतत्र
िेबसाईट (https://mahapms.mahaonline.gov.in) तयार करण्यात आले ली आहे . सदर िेब साईटिर सांबषधत तालुका
कृ षि अषधकारी याांनी तालुका स्तरािरुन रोपिाषटका, उपलब्ध रोपे, खोदण्यात आले ले खड्डे ि झाले ली लागिड याबाबतर्ी
गािषनहाय माषहती दररोज अद्ययाित कराियार्ी आहे त. यासाठी प्रत्येक तालुका कृ षि अषधकारी याांना लॉग इन आयडी ि
पासिडण दे ण्यात आले ला आहे . याव्दारे तालुका षनहाय झालेल्या कामार्े षजल्हा-षिभाग-आयुक्तालय-शासन स्तरािर ऑन
लाईन कायणप्रणालीव्दारे सषनयांत्रण केले जाणार आहे .
राज्याि सन 2016-17 मध्ये 100 कोटी िृक्ष लागिड योिनेमध्ये खालील योिनांचा समािेश आहे .
1) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतांगणत िैयध्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेतािर फळबाग लागिड
2) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अतांगणत िैयध्क्तक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािर
3) शेतकऱयाांच्या पडीक शेत जषमनीिर फळझाड लागिड.
सदर योजनेमदये खालीलप्रमाणे योजनाषनहाय फळषपकार्ा समािेश केला आहे .
अ)महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार योिनेिंगवि िैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शे िािर फळबाग लागिड:1) आांबा कलमे

2) आांबा रोपे(इनसीटू पददतीने) 3) काजू कलमे

6) डाांषळब कलमे

7) सांत्रा कलमे

बोर रोपे

12) षसताफळ रोपे

8)मोसांबी कलमे

4) षर्कू कलमे

9)ललबू कलमे

5) पेरु कलमे

10) नारळ रोपे (बाणिली/टी.डी.)

13) षसताफळ कलमे 14) आिळा रोपे 15) आिळा कलमे 16) लर्र् रोपे

17) किठ रोपे

18) जाांभळ
ू रोपे

अांजीर कलमे

24) सुपारी

19) कोकम रोपे 20) कोकम कलमे

21) फणस रोपे 22) फणस कलमे 23)

ब)महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेिंगवि िैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शे िाच्या बांिािर िृक्ष लागिड :-

1) आांबा रोपे

2) आांबा कलमे 3) काजू कलमे

4) बोर रोपे

7) आिळा रोपे 8) आिळा कलमे 9) लर्र्/किठ/जाांभुळ रोपे
12) फणस रोपे

13) फणस कलमे 14) बाांब ू रोपे

18) नारळ रोपे

19) साग रोपे

23) कडु ललब रोपे 24) लसधू रोपे

11)

15) करां ज रोपे

5) षसताफळ रोपे 6) षसताफळ कलमे
10) कोकम रोपे 11) कोकम कलमे
16) पेरु कलमे

20) षगरीपुष्ट्प रोपे 21) सोनर्ाफा रोपे 22) कडीपत्ता रोपे
25) शेिगा रोपे

26) हादगा रोपे

17) ललबू रोपे

क) शे िकऱयाच्या पडीक शे ि िमीनीिर िृक्ष लागिड-:
1) आांबा रोपे

2) आांबा कलमे

3) काजु कलमे

4) बोर रोपे

5) षसताफळ रोपे 6) षसताफळ कलमे

7) आिळा रोपे 8) आिळा कलमे 9) लर्र्/किठ/जाांभुळ रोपे

10) कोकम रोपे 11) कोकम कलमे

12) फणस रोपे

13) फणस कलमे 14) बाांब ू रोपे

15) जरोफा रोपे 16) करां ज ि इतर *औिधी िनस्पती

17) साग रोपे

18) षगरीपुष्ट्प रोपे 19) सोनर्ाफा रोपे 20) कडीपत्ता रोपे 21) कडु ललब रोपे 22) लसधी रोपे

23) शेिगा रोपे

24) हादगा रोपे

(*औििी िनस्पिी-अिुवन, असन, अशोका, बे हडा, बे ल, तहरडा, टे टू, तडकेमाली, रतिचं दन, तरठा, लोध्रा, आइरन,
तशिण, गुग्गुळ, िािडडग, तबब्बा रोपे इ.)
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अषधषनयमाच्या पषरषशष्ट्ट 1 कलम 1 (4) मधील तरतुदीनुसार फळबाग
लागिड खालील प्रिगातील शेतकऱयाांच्या जषमनीिर हाती घेण्यास मान्यता आहे .
अ) अनुसषु र्त जाती
ब) अनुसषु र्त जमाती
क) दारीद्र रे िेखालील लाभार्थी
ड) भु-सुधार योजनेर्े लाभार्थी
इ) इांषदरा आिास योजनेर्े लाभार्थी
फ) कृ षि कजण माफी योजना 2008 नुसार अल्प भू-धारक ि सीमाांत शेतकरी
ग) अनुसषु र्त जमातीर्े ि अन्य परां परागत िन षनिासी(िन अषधकार मान्यता) अषधषनयम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती.
1. लाभाथी तनिड : मग्रारोहयोसाठी जॉबकाडण धारक िरील “अ” ते “ग” प्रिगातील कोणतीही व्यक्ती िैयक्तीक लाभार्थी
म्हणून या योजनेर्ा लाभ घे ण्यास पात्र राहील. फळझाड/िृक्ष लागिड कायणक्रमाांतांगणत आिचयक ती सिण कामे लाभधारकाने
स्ित: ि जॉबकाडण धारक मजुराकडू न करुन घेणे आिशक आहे . त्यासाठी षनयोजन करािे.
2.

ग्रामसभा मं िरु ी : मग्रारोहाये कायणपददतीप्रमाणे ग्रामपांर्ायत ि ग्रामसभा याांच्या सहकायांने या योजनेतांगणत

कोणाला ि षकती लाभ घे ता येईल याबाबत ग्रामसभा घे णे आिचयक आहे . त्यानुसार लाभर्थ्यांर्ी षनिड करािी. लाभार्थी
षनिडीर्ी कायणिाही माहे एषप्रल 2016 अखेर पुणण करण्यासाठी ग्रामसभा आयोषजत करािी. मग्रारोहयोच्या कायणपददतीनुसार
िरील “अ” ते “ग” प्रिगातील लाभार्थ्यांना 2 हे क्टर क्षेत्रार्े मयादे त िृक्ष/फळझाड लागिड करता येईल.
3.

िांतत्रक ि प्रशासकीय मं िरु ी : मनरे गा अांतगणत ताांषत्रक मांजरु ीर्े अषधकार तालुका कृ षि अषधकारी ि प्रशासकीय

मांजरु ीर्े अषधकार तहषसलदार याांना प्रदान केले आहे त. लाभार्थींना षकती क्षेत्रािर,कोणत्या फळझाडार्ी
तसेर् कोणत्या प्रकारात(िैयध्क्तक लाभर्थ्यांच्या शेतािर सलग फळझाड लागिड, शेतकऱयाांच्या बाांधािर ि पडीक शेत
जमीनीिर लागिड याप्रमाणे) लागिड कराियार्ी आहे . त्याप्रमाणे शासनाने मांजरू केले ल्या मापदां डानुसार स्ितांत्रपणे
अांदाजपत्रके तयार करणे आिशक आहे . सषिस्तर अांदाजपत्रक तयार करताना शासनाने िरील षतन्ही योजनामधील
फळषपकाांर्े मापदां ड मांजरु केले आहे त त्या आधारे सषिस्तर अांदाजपत्रके तयार करािीत. उदा.सलग,पडीक,शेत जषमनीिर ि
बाांधािर फळझाड/िृक्ष लागिडीमदये एकार् प्रकारच्या फळझाड/िृक्ष लागिड अपेषक्षत आहे . बाांधािर लागिड कायणक्रम
घे ताना बाांधाच्या लाांबीनुसार ि फळझाड/िृक्ष प्रजातीसाठी षशफारस केलेल्या दोन झाडामधील अांतरानुसार लागिड करणे
शक्य आहे , तेिढया रोपाांर्ी लागिड करण्यास मान्यता राहील. पषरषशष्ट्टानुसार षदलेल्या खर्ाच्या मापदां डाप्रमाणे प्रत्यक्षात
लागिड कराियाच्या झाडाांर्ी सांख्या षिर्ारात घेउुन खर्ार्े अांदाजपत्रक तयार करािे. ि त्यास ताांषत्रक मांजरु ी दे ण्यात यािी,
ि प्रशासषकय मान्यते नांतरर् लागिड करािी.
10 शेतकऱयाांसाठी एक प्रकल्प याप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधािरील ि पडीक शेत जषमनीिरील िृक्ष लागिड
हा स्ितांत्र प्रकल्प समजण्यात येईल, अशा 10 प्रकल्पासाठी तहषसलदार ि तालुका कृ षि अषधकारी याांच्याकडू न प्रशासकीय ि
ताांषत्रक मान्यता घे ण्यात यािी. तसेर् या 10 प्रकल्पाला MIS िर नोंद घे ण्यासाठी स्ितांत्र सांगण क्रमाांक असेल.
4. प्रतशक्षण : मनरे गा अांतगणत षनिड केलेल्या लाभार्थ्यांना िेळोिेळी िृक्ष/फळझाड लागिडीसाठी त्याांनी कराियार्ी कामे,
अनुदान ि लागिडीनांतर फळबागेर्े सिांधणन याषशिाय इतर ताांषत्रक बाबी म्हणजे खड्डे खोदणे, शास्त्रोक्त पददतीने खड्डे भरणे,
कलमीकरण, षपकसांरक्षण, खते दे णे, पाणी दे णे, काढणी पचर्ात तांत्रज्ञान ि माकेटींग याबाबत प्रषशक्षण आयोषजत करुन

माषहती दे ण्यात यािी. यासाठी लागणारा खर्ण इतर सांकीणण या बाबीिरील अनुदानातुन भागिािा. प्रत्येक प्रषशक्षण िगात
षकमान 50 शेतकरी असािेत. त्यासाठी जिळजिळ गािातील शेतकऱयाांना एका षठकाणी/गािी प्रषशक्षण दे ण्यात यािे.
5. प्रतसध्दी : तालुका कृ षि अषधकारी याांनी मांजरू ी ि लक्षयाांक प्राप्त होतार् त्याांर्े स्तराांिरुन स्र्थाषनक ितणमान पत्रातुन या
योजनेर्ी माषहती प्रषसदद करणे,योजना राबषिण्यासांबधी माषहती पत्रके, पोस्टसण लािणे, याव्दारे प्रषसददी करािी. यासाठी
लागणारा खर्ण इतर सांकीणण या बाबीिरील अनुदानातुन भागिािा.
6. िृक्ष/फळबाग लागिडीसाठी खड्डे खोदणे/भरणे : मनरे गा अांतगणत षनिड केले ल्या लाभार्थ्यांच्या शेतात/बाांधािर ि
पडीक शेत जषमनीमदये लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळझाडार्े खड्डे खोदण्यसाठी शासन षनणणयासोबत फळषपकषनहाय
खड्डयार्ा आकार दे ण्यात येतो. त्यानुसार शासन षनणणय प्राप्त होतार् खड्डे खोदून त्यात शेणखत, रासायषनक खत ि
षकटकनाशक याांर्े षमश्रणाने खड्डे भरािे.लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळझाडासाठी खड्डे खोदणे ि खड्डे भरण्यार्ी कायणिाही
माहे एषप्रल ते मे या मषहन्यात पूणण करािी.
7. िृक्ष/फळझाड लागिड : शासन षनणणय षद. 14 मार्ण 2012 मदये नमूद केल्यानुसार लागिड कराियाच्या
िृक्ष/फळझाडार्ी कलमे/रोपे उपलब्धतेनस
ु ार खालील प्रमाणे प्राधन्य क्रमाने िाटप करािी.
1) कृ षि षिभागाच्या रोपिाषटका
2) कृ षि षिद्याषपठाांच्या रोपिाषटका
3) खाजगी शासन मान्यताप्राप्त रोपिाषटका
4) मग्रारोहयो अांतगणत ग्रामपांर्ायतीच्या रोपिाषटका
5) सामाषजक िनीकरण षिभाग लकिा अन्य शासकीय षिभाग रोपिाषटका.
8. लागिडीचा कालाििी : िृक्ष/फळझाड लागिडीर्ा कालािधी 1 जून 2016 ते 30 नोव्हें बर 2016 पयंत राषहल.
9. संरक्षण : याबाबीसाठी लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळझाडार्े षतन्ही ििार्े खर्ार्े प्रमाणकेमदये मजुरी ि सामुग्री या
घटकािर खर्ण दशणषिला आहे . त्यानुसार खर्ण करािा.
10. पाणी दे णे : या बाबीसाठी लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळझाडार्े षतन्ही ििार्े खर्ार्े प्रमाणकेमदये मजुरी ि सामुग्री या
घटकािर खर्ण दशणषिला आहे .त्यानुसार खर्ण करािा.
11. डनदणी : याबाबीसाठी लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळझाडार्े षतन्ही ििार्े प्रमाणकेमदये मजूरी ि सामुग्री या घटकािर
खर्ण दशणषिला आहे . त्यानुसार खर्ण करािा.
12. खिे दे णे : या बाबीसाठी लागिड कराियाच्या िृक्ष/फळ झाडार्े षतन्ही ििार्े प्रमाणकेमदये मजुरी ि सामुग्री या
घटकािर खर्ण दशणषिला आहे .त्यानुसार खर्ण करािा.
13. इिर संकीणव : या बाबीखलील अनुदानामधून कायालयीन खर्ण , कलमे/रोपे िाहतूक,प्रषशक्षण, प्रषसददी ि इतर
आकध्स्मक बाबीिर होणारा खर्ण भागिािा.
14. कामाची नोंदणी ि िपासणी : मनरे गा अांतगणत िृक्ष/फळझाड लागिडीर्ी नोंदणी मापन पुध्स्तकेत िेळोिेळी करािी.
तसेर् ग्राम रोजगार नोंद िहीत ि ग्राम मालमत्ता नोंदिहीत सिण प्रकारच्या नोंदी घेणे आिचयक आहे . तसेर् उपषिभागीय कृ षि
अषधकारी याांनी उपषिभागात लागणाऱया मापन पुध्स्तकेर्ा षिर्ार करुन शासकीय मुद्रनालयातून छापून घे ण्यार्ी कायणिाही
करािी.
या व्यषतरीक्त MIS िरील सिण प्रकारच्या नोंदी घ्याव्यात. मनरे गा ि रोहयोशी षनगडीत िृक्ष/फळझाड लागिडीर्ी
तपासणी खालील प्रमाणे करण्यात यािी.
अ.क्र.

िपासणी करणाऱयाचे पदनाम

िपासणीची टतकेिारी

1.

कृ षि सहाय्यक

100

2.

कृ षि पयणिेक्षक

50

3.

मांडळ कृ षि अषधकारी

25

4.

तालुका कृ षि अषधकारी

10

5.

उपषिभागीय कृ षि अषधकारी

5

6.

षजल्हा अषधक्षक कृ षि अषधकारी

2

7.

षिभागीय कृ षि सहसांर्ालक

1

15.

दे यके ियार करणे : मनरे गा अांतगणत शासन षनणणय प्राप्त झाल्यानांतर ि लक्षाांक षनध्चर्त करुन षदल्यानांतर प्रत्यक्ष

केले ल्या फळझाड लागिडीनुसार मजूरीर्े हजेरी पत्रकाच्या आधारािर मजुरीर्े दे यक तयार करून तहषसलदार याांना सादर
करािे. ि त्यानूसार दर 15 षदिसाांनी मजुराांना मजुरी षदली जाईल याकडे लक्ष द्यािे. िृक्ष लागिडीसाठी लागणारी रोपे/कलमे
यार्ा खर्ण सांबधीत रोपिाषटकाकडील बीले /व्हाउर्र घे उुन तालुका कृ षि अषधकारी याांनी प्रमाषणत करुन तहषसलदार याांना
सादर करािी. तहषसलदार सांबधीत रोपिाषटका धारकाांना रक्कम प्रदान करतील.तसेर् षनषिष्ट्ठा (खते, औिधे ि इतर
साषहत्य) यािरील खर्ार्ी रक्कम र्थेट लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्र/व्हाउर्र सादर केल्यानांतर तालुका कृ षि अषधकारी याांर्े कडू न
दे ण्यात यािी.
16.

हिेरी घे ण्यासाठी हिेरी सहाय्यक नेमणूक करणे : मनरे गा अांतगणत मजुराांर्ी हजेरी घेण्यासाठी ग्राम रोजगार

सेिकाांर्ी षनयुक्ती करण्यास मुभा आहे . शासन पत्र क्र.मग्रारो 2010/प्र.क्र.7/रोहयो 10 अे षद.29/08/2011 अन्िये मनरे गा
अांतगणत झालेल्या कामाच्या 6 टक्के प्रशासकीय षनधी प्रत्येक षजल्हयाला उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. सदर षनधीमधून मा.
तहषसलदार याांर्ेकडू न तालुक्याला आिचयकतेप्रमाणे कांत्राटी कमणर्ाऱयार्ी नेमणूक करण्यात यािी.
17. लाभार्थ्यांची िबाबदारी :

1) महात्मा

गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अषधषनयम पषरषशष्ट्ट-1(4)च्या आषधन राहू न फळबाग लागिड करणारे लाभार्थी हे
बहु ताांशी जॉबकाडण धारक असल्याने त्याांनी स्ित:र्े क्षेत्रात केले ल्या फळबाग लागिडीर्े सांिधणन/जोपासना करण्यार्ी
जबाबदारी लाभार्थ्यांर्ी राषहल.
2) िृक्षषनहाय मांजरू मापदां डानूसार दुसऱया ि षतसऱया ििातील षजिांत झाडाांच्या टक्केिारीप्रमाणे कामे करण्यार्ी जबाबदारी
लाभार्थ्यांर्ी राषहल.
3) दुसऱया ि षतसऱया ििी िृक्ष फळषपकाांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे षजिांत ठे ितील अशार् लाभार्थ्यांना दुसऱया ि
षतसऱया ििार्े अनुदान दे य राषहल.
18. मनरे गा अंिगवि फळझाड/िृक्ष लागिडीची आकडे िारी : मग्रारोहयोतांगणत फळझाड/िृक्ष लागिडीर्ी स्ितांत्र
आकडे िारी तालुका कृ षि अषधकारी याांनी सोबतर्े षििरणपत्रात नमुद करुन ठे िािी. त्यार्ी प्रत तहषसलदार याांना िेळेत
सादर करािी. जेणेकरुन तालुकक्यात फळझाड/िृक्ष लागिडीबाबत सादय झालेल्या उषदष्ट्टार्ी माषहती षमळे ल.
िरीलप्रमाणे सिवसािारण मागवदशव क सूचना दे ण्याि ये ि आहे ि. कामाची प्रत्यक्ष अंमलबिािणी
शासनाकडू न शासनतनणवय, मान्यिा, प्रशासतकय, िांतत्रक मं िरू ी ि तित्तीय मान्यिा तमळल्यानुसार सदर योिनेची
प्रभािीपणे अंमलबिािणी करण्यासाठी शासनाने ठरिून तदलेल्या सुचनांचे पालन करुन मनरे गा अंिगवि सिव कामे
ठरिून तदलेल्या िेळेि पूणव करण्याकतरिा, िसेच झालेल्या कामाची मातहिी दररोि िेब साईटिर अपडे ट होण्याच्या
दृक्ष्ट्टने आपण व्यक्तिश: लक्ष घालून सन 2016-17 साठी असलेले उतदष्ट्ट पूणव करण्यासाठी तनयोिन करण्याि
यािे. िसेच मातहना तनहाय झालेल्या फळझाड/िृक्ष लागिडीचा मातसक प्रगिी अहिाल सोबिच्या प्रपत्राि नमुद
करून तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी यांनी संबतिि तिभागीय कृ ति सहसंचालक यांचे माफवि आयुतिालयास
दर मतहन्याच्या 10 िारखे पयं ि सादर करािे . तसेर् यासोबत या कायालयातील सांदभीय क्रमाांक 8 पत्रान्िये षदलेल्या
पत्रासोबतच्या साप्ताषहक अहिालाच्या

प्रपत्रामदये दर आठिडयार्ा अहिाल प्रत्येक आठिडयाच्या पहील्या

षदिशी

(सोमिारी) या कायालयात सादर करािा. सुलभ सांदभासाठी त्या अहिालाच्या प्रपत्रार्ी प्रत जोडू न पाठषिला आहे .
िरीलप्रमाणे मनरे गा योजनेतांगणत फळझाड/िृक्ष लागिड कायणक्रम क्षेषत्रय स्तरािरुन प्रभाषिपणे/यशस्िीपणे
राबषिण्यासाठी प्रस्तुत मागणदशणक सुर्नाांनस
ु ार कायणिाही करण्यात यािी.
सोबि : तििरणपत्र ि प्रपत्र 1 िे 4 ि साप्ितहक अहिालचे प्रपत्र.
संचालक फलोत्पादन
कृ ति आयुतिालय, म.राज्य, पुणे-5

तििरणपत्र
महात्मा गांिी राष्ट्रीय रोिगार हमी योिने अंिगवि लाभार्थ्यांच्या शे िािर, शे िकऱयांच्या बांिािर ि शे िकऱयांच्या
पडीक शे ि ितमनीिर कृ ति तिभागामाफवि िृक्ष/फळझाड लागिडीचे लाभाथी तनहाय मातहिी

अ.क्र

लाभार्थ्यांर्े
नाि

लाभार्थी
प्रिगण

गाि

ग्रामपांर्ायत

सव्हे
न.

तालुका

खोदलेले

लागिड केलेल्या

लागिडी

पाण्यार्े

मजूर

खड्डे

क्षेत्र हे .

िृक्ष फळझाडार्े

र्ी

स्त्रोत

सांख्या

सांख्या

िृक्ष

तारीख/

14

15

कालाि
धी
नाि

िाण

क्षेत्र
हे

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

प्रपत्र-1
सन 2016-17 मिील महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेिंगवि ि रोहयोशी तनगडीि फळबाग
लागिड कायव क्रम अंिगवि फळझाड/िृक्ष लागिडी संबिी मातसक प्रगिी अहिाल
माहे -

अ.
क्र.

बाब

1

एकू ण गािे संख्या

2

तनिड शे िकरी संख्या

3

एकू ण तनिड केलेल्या शे िकऱयां चे क्षे त्र हे .

4

संमिी प्राप्ि लाभाथी संख्या

5

िांतत्रक मंिरु ी क्षे त्र ह

6

िांतत्रक मंिरु ी लाभाथी संख्या

7

प्रशासकीय मंिरु ी क्षे त्र हे .

8

प्रशासकीय मंिरु ी लाभाथी संख्या

9

खड्डे खोदलेले क्षे त्र हे

10

खड्डे खोदलेले संख्या

11

खड्डे खोदलेले लाभाथी संख्या

12

उपक्स्थि मिूर संख्या

13

लागिड केलेले कलमे / रोपे क्षे त्र हे .

14

फळतपक िृक्ष तनहाय एकू ण लागिड

15

एकू ण लागिड क्षे त्राचे लाभाथी संख्या

16

एकू ण झालेला खचव

17

फळतपक/िृक्ष तनहाय लागिडीचा िपशील

मनरे गा
अंिगवि
िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि
िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िाच्या
बांिािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि
िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
पडीक शे ि
ितमनीिर
फळबाग लागिड

रोहयोशी
तनगडीि
फळबाग
लागिड
कायव क्रम
अंिगवि
फळतपक
लागिड

तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी-----------

एकू ण

प्रपत्र-2
सन 2016-17 मिील महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेिंगवि ि रोहयोशी तनगडीि फळबाग
लागिड कायव क्रम अंिगवि फळझाड/िृक्ष लागिडी संबिीि मातसक अहिाल
माहे अ
.
क्र
.

बाब

1

योिनेि समातिष्ट्ट
लाभाथी

2

लाभाथी क्षे त्र

3

एकूण झालेली
लागिड हे .

4

िृक्ष/ फळझाडाचे
नाि ि झालेली
लागिउ

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िािर फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िाच्या
बांिािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

रोहयोशी
िैयक्तिक
तनगडीि
लाभार्थ्यांच्य पडीक फळबाग
शे ि ितमनीिर
लागिड
फळबाग लागिड कायव क्रम
अंिगवि
फळतपक
लागिड

एकूण

तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी----

प्रपत्र-3
सन 2016-17 मिील महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेिंगवि ि रोहयोशी तनगडीि फळझाड
लागिड अंिगवि फळझाड/िृक्ष लागिडी संबिीि अनुदान खचाचा मातसक खचाचा अहिाल
माहे :
अ.
क्र.

बाब

1

मतहन्याि झालेली लागिड हे .

2

पाहणी केलेले क्षे त्र हे .

3

75%पेक्षा िास्ि तििंि झाडे असलेले
क्षे त्र हे .

4

दे य अनुदान रु.

5

िहतसलदार यांचेकडू न केलेली मागणी रु.

6

िहतसलदार यांचेकडू न अदा केलेली
रतकम

7

मागणी केलेली रतकम

8

प्रत्यक्ष झालेला एकूण खचव रु.

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िाच्या
बांिािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

िैयक्ति
लाभार्थ्यांच्या
पडीक शे ि
ितमनीिर
फळबाग
लागिड

रोहयोशी
तनगडीि
फळबाग
लागिड
कायव क्रम
अंिगवि
फळतपक
लागिड

तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी-----

एकूण

प्रपत्र - 4
सन 2016-2017 मिील महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेिंगवि ि रोहयोशी तनगडीि फळझाड
लागिड अंिगवि फळझाड/िृक्ष लागिडी संबिीि अनुदान पात्र क्षे त्राचे िगीकरण मातसक प्रगिी अहिाल
माहे –
अ.
क्र.

बाब

1

मतहन्याि लागिड केलेले क्षे त्र
हे .

2

िपासणी केलेले क्षे त्र हे .

3

अनुदान पात्र क्षे त्र हे .

4

अनुदान पात्र क्षे त्राची टतकेिारी

5

अनुदान पात्र क्षे त्रची टतकेिारी
बाबि िृक्ष/फळतपक तनहाय
मातहिी नमूद करािी.

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
शे िाच्या
बांिािर
फळबाग
लागिड

मनरे गा अंिगवि

िैयक्तिक
लाभार्थ्यांच्या
पडीक शे ि
ितमनीिर
फळबाग
लागिड

रोहयोशी
तनगडीि
फळबाग
लागिड
कायव क्रम
अंिगवि
फळतपक
लागिड

तिल्हा अतिक्षक कृ ति अतिकारी-----

एकूण

तििरणपत्र-1
महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअंिगवि फळबाग लागिडीचा साप्िातहक प्रगिी अहिाल
तदनांक िे
अखे र
1. एकूण कृ षि सहाय्यक सांख्या

:-

2. दे ण्यात आलेला लक्षाांक

:-

-----------

हे क्टर

3. एकूण प्राप्त अजण

:-

शेतकरी सांख्या

हे क्टर

4. ताांत्रीक मांजरू ी

:-

शेतकरी सांख्या

हे क्टर

5. प्रशासषकय मांजरू ी

:-

शेतकरी सांख्या

हे क्टर

6. खड्डे खोदलेले क्षेत्र

:- शेतकरी सांख्या

हे क्टर

7. झालेली लागिड क्षेत्र

:- शेतकरी सांख्या

हे क्टर

8. फळषपक षनहाय लागिड

:-

अ.क्र.

फळतपकाचे नाि

1
2

आांबा

3

षर्कू

4

पेरु

5

डालळब

6

सांत्रा

7
8

मोसांबी

9

लर्र्

10

षसताफळ

11
12

आिळा

13

बाांब ू

14

औिधी िनस्पती

काजू

कागदी ललबू

नारळ

एकूण लागिड क्षे त्र हे क्टर

लागिड क्षे त्र (हे .) लागिड केलेल्या लाभाथी संख्या
कलमा / रोपांची
संख्या

तििरणपत्र-2
महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअंिगवि फळबाग लागिड फळपीक तनहाय ि
क्षे त्रतनहाय साप्िातहक प्रगिी अहिाल
तद. ....................... िे ....................... अखे र

अ.क्र.

फळषपक

1

2

सलग
शेतािरील
लागिड
कलमे / क्षेत्र
रोपे
(हे .)
लागिड
3
4

बाांधािरील लागिड
कलमे / क्षेत्र
रोपे
(हे .)
लागिड
5
6

पडीक जषमनीिरील एकूण लागिड
लागिड
कलमे / रोपे क्षेत्र
कलमे / क्षेत्र
लागिड
(हे .)
रोपे
(हे .)
लागिड
7
8
9
10

