
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वयैक्ततक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बाांधावर 
व पडीक जममनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष 
लागवड व फूलमपक लागवड कायगक्रम राबमवण्याबाबत.. 

                      
महाराष्ट्र शासन 

मनयोजन मवभाग (रोहयो प्रभाग) 
     शासन मनणगय क्र. फळबाग- 2021/प्र.क्र.63/मग्रारो - 5 

                                            मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
               मांत्रालय, मुांबई 400 032 

          मदनाांक : 30 माचग, 2022 
वाचा- 

1. शासन मनणगय क्र. मग्रारो 2011/ प्र. क्र.132/रोहयो-10 अ  मद. 20 जानेवारी 2012 
2. शासन मनणगय क्र. मग्रारो-2016/ प्र.क्र. 61/ मग्रारो-1 मदनाांक 12 एमप्रल, 2018 

 

प्रस्तावना- 
          भारत देश आपल्या स्वातांत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ग साजरा करीत आहे. आपल्या देशासाठी ही अमभमानाची 
बाब आहे. अशात महाराष्ट्र राज्याने राज्यातील दामरद्र्याच्या उच्चाटनासाठी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगगत मोठ्या प्रमाणावर वयैक्ततक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बाांधावर व पडीक जममनीवर 
अमृत महोत्सवी फळझाड/ वृक्ष व फूलमपक लागवड कायगक्रम ठरवलेला आहे. उमिष्ट्ट असा आहे की पढुील 25 वरे् 
दरवर्ी सरासरी एक लक्ष हेतटर फळझाड/ वृक्ष/ फूलमपक लागवड होईल जणेेकरुन स्वातांत्र्याच े 100 वरे् पणूग 
होतील तेव्हा या योजनेअांतगगत एकूण 25 लक्ष हेतटर लागवड झाली असेल. तसचे या आमण अन्य माध्यमातनू 
देशाच्या शताब्दी वर्ी राज्याला अमधकामधक शेतकऱयाांना लक्षामधश करण्यात यश आलेला असेल.  

सन 1990 -91 मध्ये राज्यात प्रथमत: रोजगार हमी योजनेद्वारे फळबाग लागवड योजना राबमवण्यात 
आली. सदर योजनेमुळे राज्यात फळबाग मपकाखाली क्षते्र वाढण्यास मदत झाली व  योजनेस शेतकऱयाांचा चाांगला 
प्रमतसाद ममळाला. फळमपकाचे उत्पादन वाढीसाठी  सूक्ष्म ससचनाचा वापर तसेच व्यावसामयक पद्धतीने फळबागाांच े
मनयोजन केल्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन  मनयातीस चालना ममळण्यास मदत झाली. त्यामुळे आजच्या घटकेला 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन मपकाच ेउत्पादन व मनयातीमध्ये अगे्रसर आहे. 
    शेतकऱयाांचा मवमवध नमवन फळ / फुलमपकाांची  सलग जममनीमध्ये तसेच बाांधावर व पडीक जममनीमध्ये 
लागवड करण्याकडे  कल वाढत आहे. इतर राज्ये ही नवनवीन फळमपकाांचा महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेमध्ये समावशे करून शेतकऱयाांना फळबाग लागवड करण्यासाठी मदत करीत आहेत. सदर वस्तुक्स्थती 
लक्षात घेऊन राज्यात फळबाग योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शेतकऱयाांच्या  मागणीचा मवचार करून तसेच 
भमवष्ट्यात फलोत्पादन मपकास असलेला वाव लक्षात घेऊन नवीन फळमपके व फुलमपके याांचा महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समावशे करण्यात येत आहे. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत 
वयैक्ततक लाभार्थ्याच्या शेताच्या बाांधावर व शेतक-याांच्या शेतजमीनीवर वन मवभागाच्या सामामजक वनीवरण 
शाखेमाफग त वृक्ष लागवड कायगक्रम राबमवण्यात येत आहे.  

सदर कायगक्रम सांबांमधत मवभागामाफग त राबमवताना एकसुमत्रपणा येण्यासाठी सांदभामधन शासन मनणगय 
अमधक्रमीत करुन सवग समावशेक शासन मनणगय मनगगममत करण्यात येत आहे. 

 

शासन मनणगय : 
 

महाराष्ट्र रोजगार हमी अमधमनयम, 1977 (मदनाांक 6 ऑगस्ट, 2014 पयंत सुधामरत) मधील अनुसचूी दोन 
मधील पमरछेद 4 नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवगातील प्राधान्य क्रमानुसार वयैक्ततक लाभार्थ्याच्या 
सलग शेतावर, शेताच्या बाांधावर व पडीक जममनीवर फळझाड व फूलमपक लागवड कायगक्रम ग्राम पांचायती तसचे 
कृर्ी व फलोत्पादन मवभागामाफग त आमण वृक्ष लागवड कायगक्रम वन मवभागाच्या सामामजक वनीकरण शाखेमाफग त 
हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
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अ) अनुसूमचत जाती (Schedule Caste) 
ब)  अनुसुमचतजमाती (Schedule Tribes) 
क) भटतया जमाती (Nomadic Tribes) 
ड)  मनरमधसूमचत जमाती (मवमुतत जमाती De-notified Tribes) 
इ)  दामरद्र रेरे्खालील इतर कुटुांब े(Families below the poverty line) 
फ)  स्त्री कुटुांब प्रमुख असलेली कुटुांब े(Women-headed households) 
ग)  मदव्याांग व्यतती  कुटुांब प्रमुख असलेली कुटुांब े(physically handicapped headed Households)  
ह)  जमीन सुधारणाांच ेलाभाथी (benificiaries of land reforms) 
ई)  प्रधानमांत्री आवास योजना - ग्रामीण योजनेखालील लाभाथी,  
ज) "अनुसुमचत जमातीचे व इतर पारांपमरक वनवासी (वन हतके मान्य करणे) अमधमनयम, 2006 (2007 चा 2) 

खालील पात्र लाभाथी (benificiaries under Schedule Tribes and other Traditionl Forest 
Dwellers)                       

       उपरोतत प्रवगामधील (अ) ते (ज) पात्र लाभाथींना प्राधान्य देण्यात आल्यानांतर, कृमर् कजग माफी योजना, 
2008 या मध्ये व्याख्या केलेल्या अल्प भधूारक [1 हेतटरपेक्षा जास्त पण 2 हेतटर (5 एकर) पयंत जमीन 
असलेले शेतकरी (जमीन मालक सकवा कूळ)] व सीमाांत भधूारक शेतकरी [1 हेतटर पयंत जमीन 
असलेला शेतकरी (जमीन मालक सकवा कूळ)] याांच्या जमीनीवरील कामाांना शतीच्या अधीनतेने प्राधान्य 
देण्यात याव.े 

मग्रारोहयोसाठी जॉबकाडग धारक वरील “अ” ते “ज” प्रवगातील कोणतीही व्यतती वयैततीक लाभाथी म्हणनू या 
योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.  

 

2. क्षेत्र मयादा 
 

या योजनेअांतगगत फळझाड/ वृक्ष / फूलमपक लागवडीसाठी कमीत कमी 0.05 हेतटर व जास्तीत जास्त 2.0 हेतटर 
प्रमत लाभाथी क्षेत्र मयादा राहील.  
इच्छुक लाभधारकाांच्या नाव ेजमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास व 7/12 च्या 
उताऱयावर कूळाच ेनाव असले तर योजना राबवीत असताना कूळाची सांमती घेण्यात यावी. 
 

मागगदशगक सूचना --- 
3.  लाभधारक मनवड पध्दती 

3.1 या योजनेअांतगगत लाभ घेण्याकमरता गावात दवांडी देऊन/ गावात उपलब्ध असलेले सवग व्हाट्सएप 
ग्रुपमध्ये मामहती देऊन सवग इच्छुक व्यतती पयंत मामहती पोहोचवायची आहे. अजग करण्याकमरता 
ग्रामपांचायतीच्या प्रत्येक महसूली गावात 24 तास अजग टाकता येईल अशा मठकाणी 'अजग पेटी' ठेवावयाची 
आहे. शतय तेवढे अस े"अजग पेटी" सावगजमनक इमारत जस ेअांगणवाडी, शाळा, ग्रामपांचायत, समाज मांमदर 
येथे लावण्यात यावी. मशवाय ऑनलाईन अजग करण्याची व्यवस्था सुद्धा करण्यात यावी.  
3.2 इच्छुक लाभार्थ्याने मवहीत नमुन्यातील अजग (प्रपत्र अ- अजाचा नमूना व ब- सांमती पत्र सोबत जोडले) 
ऑनलाईन सकवा "अजग पेटीत" टाकाव.े त्यात फळबाग/ फूलमपकाच ेकायग ग्रामपांचायत सकवा फलोत्पादन 
(कृर्ी) मवभाग यापैकी कोणाकडून राबमवण्यात रस आहे याचा स्पष्ट्ट उले्लख लाभार्थ्यास करावा लागेल. 
ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शतय तोवर ऑनलाईन अजग करावा. 
3.3 "पत्र पेटी" दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अजग ऑनलाईन भरण्याच े कायग ग्रामपांचायतीच े
असेल. हे कायग ग्रामपांचायत स्वतःच ेडाटा एांरी ऑपरेटर सकवा ग्राम रोजगार सेवक याांच्या मदतीने करेल. 
याप्रमाणे मग्रारोहयोच्या सवग मागण्या ऑनलाईन भरल े जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपांचायतीसाठी 
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जबाबदार असलेले ताांमत्रक सहाय्यकाची राहील. वळे प्रसांगी ताांमत्रक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी 
डाटा एांरी करावी लागली तरी त्याांनी ती करावी. 
3.4 वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सवग अजग ग्रामपांचायतीस/ ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून 
मदले जातील. या सवग अजांना ग्रामसभेची मांजूरी प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची राहील.  
3.5 ग्रामपांचायत/ ग्रामसभा मांजुरी :- 
मग्रारोहयोच्या कायगपध्दती प्रमाणे कोणाला व मकती लाभ घेता येईल याबाबत मनणगय ग्रामसभेत घेणे 
आवश्यक आहे. तथामप, 05 ऑगस्ट, 2020 तसेच 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन मनणगया प्रमाणे 
ग्रामपांचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची मनवड करता येते. योग्य प्रचार व प्रमसद्धी केल्यानांतर प्राप्त झालेल्या 
सवग पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस त्यापढुील होणाऱया ग्रामसभेत अवलोकनाथग ठेवण्यात याव.े   
3.6 लबेर बजटे :- 
15 जुलै ते 30 नोव्हेंबर याकालावधी मध्ये आलेले सवग अजग मांजूर करून त्या वर्ाचे लेबर बजटेमध्ये 
समामवष्ट्ठ कराव.े   
3.7 परूक लबेर बजटे :- 
तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नाव ेलेबर बजटेमध्ये समामवष्ट्ट झाली नाही व सदर लाभाथी योजनेचा लाभ घेण्यास 
इच्छुक आहेत, अशा लाभाथींना योजनेचा लाभ ममळण्याकमरता परूक लेबर बजटे तयार कराव.े त्याकमरता 
मदनाांक 1 मडसेंबर ते पढुील वर्ांच े 14 जुलै पयंत "अजग पेटीत" सकवा ऑनलाईन प्राप्त अजांना त्या त्या 
ममहन्याांच ेपांचायत सभेत मान्यता देऊन पांचायत सममतीस मान्यतेसाठी पाठवावी. तसचे त्यापढुील होणाऱया 
ग्रामसभेत सदर यादीस अवलोकनाथग प्रस्तुत करण्यात याव.े  
3.8 ग्रामपांचायतीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर कामास ताांमत्रक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन 
फळबाग/ वृक्ष व फूलमपक लागवड सुरू करावते. हे कायग शेतकऱयाांनी मदलेल्या पसांतीनुसार पांचायत 
मवभाग/ कृर्ी व फलोत्पादन मवभाग तसचे वृक्ष लागवड समामजक वनीकरण मवभागामाफग त करण्यात याव.े  
3.9 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या तरतुदीनुसार मजल्हा पमरर्देने शेल्फवर कामे 
मांजूर करावयाच े आहेत. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व ताांमत्रक मान्यता प्राप्त कामाांना मजल्हा स्तरीय 
सममतीच्या माध्यमातून शेल्फवर घेण्यात याव.े  तथामप, यासाठी कायोत्तर मांजूरी घेण्याचे प्रावधान ठेवण्यात 
येत आहे. 
 

 
4.  समामवष्ट्ट फळमपके / वृक्ष व फूलमपके 

 

  योजने अांतगगत  समामवष्ट्ट खालील फळमपके / वृक्ष  व फूलमपकाांची लागवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
1) आांबा 2) काजू 3) मचकू 4) पेरु 5) डाांमळब 6) सांत्रा 7) मोसांबी 8) कागदी सलब ू  9) नारळ 10) बोर 11) 
मसताफळ 12) आवळा 13) सचच (मवकसीत जाती ) 14) कवठ 15) जाांभळु 16) कोकम 17) फणस 18) अांजीर  
19) सुपारी 20) बाांब ू 21) साग 22) जड्रोफा 23) मगरीपषु्ट्प 24) कडीपत्ता 25) कडूसलब 26) ससधी 27) शेवगा 
28) हदगा 29) पानसपपरी 30) केळी (3 वर्ग)  31) ड्रॅगनफु्रट 32) ॲव्हाकॅडो 33) द्राक्ष 34) चांदन 35) खाया 
36) मनम 37) चारोली 38) महोगनी 39) बाभळू 40) अांजन 41) खैर 42) ताड 43) सुरु 44) रबर 45) महारुख 
46) मँमजयम 47) मेमलया डुमबया 48 ) तुती (मलबरेी) 49) ऐन 50) मशसव 51) मनलमगरी 52) सुबाभळु 53) 
शेमी 54)  महुआ 55) गुलमोहर 56) बकान मनब 57) मचनार 58) मशरीर् 59) करवांद                                                                                                                  
फुलझाड - 1) गुलाब 2) मोगरा 3) मनशीगांध 4) सोनचाफा  
और्धी वनस्पती - 1) अजुगन, 2) असान, 3) अशोका, 4) बहेडा, 5) महरडा, 6) बले, 7) टेटु, 8) मडकेमाली, 9) 
रततचांदन, 10) मरठा, 11) लोध्रा, 12) आइन, 13) मशवन, 14) गुग्गुळ, 15) मबब्बा 16) करांज  
मसाल्याची मपके - 1) लवांग, 2) दालमचनी, 3) ममरी 4) जायफळ 

 



शासन मनणगय क्रमाांकः फळबाग- 2021/प्र.क्र.63/मग्रारो - 5 
 

पृष्ट्ठ 14 पैकी 4 

उपरोतत प्रमाणे समामवष्ट्ट फळमपक व फुलमपकाांबाबत योग्य ती कायगवाही करण्याची जबाबदारी ग्राम 
पांचायती तसचे कृर्ी व फलोत्पादन मवभागाची राहील तसचे वृक्ष लागवड कायगक्रमाबाबत समामवष्ट्ट वृक्षाांबाबत योग्य 
ती कायगवाही करण्याची जबाबदारी सामामजक वनीकरण मवभागाची राहील. 

  मग्रारोहयो अांतगगत फळ / फुलझाड / वृक्ष लागवड करताना लाभाथीस खालील नमुद 1, 2, 3 प्रमाणे लाभ 
घेत असलेल्या जागेमधील माती पमरक्षण अहवालानुसार मवमहत मनकर्ानुसार योग्य असणा-या फळझाड / 
फुलझाड / वृक्ष लागवडीचा लाभ घेण्याची मुभा राहील.   

 

1) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत वयैक्ततक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर फळझाड / 
वृक्ष व फूलमपकाांची लागवड  

2) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत वयैक्ततक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर फळझाड 
/ वृक्ष लागवड  

3) महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगगत वयैक्ततक लाभार्थ्यांच्या पडीक शेतावर फळझाड / 
वृक्ष लागवड  
 

5. अन्य मवभागाांशी साांगड :-  
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना अन्य मवभागाच्या योजनेशी साांगड घालून त्या योजनाांचा लाभ घेता येईल. फळबाग 
लागवड केल्यानांतर अन्य योजना जस े मठबक ससचन सकवा मवमहरी याांचा लाभ घेता येईल. (मग्रारोहयोच्या 
मवमहरींचाही लाभ घेता येईल.) 
 

6. फळझाड / वृक्ष लागवडीसाठी मुदत :- 
मग्रारोहयो अांतगगत फळझाड व फुलझाड लागवड योजना योग्यमरतीने राबमवण्यासाठी पांचायती तसेच कृर्ी व 
फलोत्पादन मवभागाने कालबध्द कायगक्रम तयार करून अांमलबजावणी करावी. तसचे वन मवभागाच्या सामामजक 
वनीकरण शाखेमाफग त वृक्ष लागवड योजना योग्य रीतीने राबमवण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम तयार करुन 
अांमलबजावणी करावी.  
पावसाळ्याचा मवचार केल्यास फळ / फुलझाड /  वृक्ष लागवडीचा कालावधी मदनाांक 1 जून ते 31 मडसेंबर पयंत 
योग्य असते. जमीनीतील आद्रगता योग्य असल्यास या कालावधीत वाढ करण्याच ेअमधकार मजल्हा स्तरीय सममतीस 
राहील. तथामप ससचनाची व्यवस्था असल्यास वर्ग भरात केव्हाही लागवड करता येईल. त्यासाठी इतर प्रामधका-
याच्या  मांजूरीची आवश्यकता असणार नाही.  
 

7. आर्थथक मयादा :-  
प्रत्येक लाभार्थ्यास 2.0 हेतटर पयंत फळबाग/ वृक्ष लागवड / फुलमपक लागवड अनुज्ञेय आहे. त्यामुळे 

मवमवध फळझाडे आमण फुलमपकसाठी शासन मान्यतेने वळेोवळेी ज ेआर्थथक मापदांड मनमित करतील त्या आधारावर 
2.0 हेतटर साठी एखाद्या फळबाग, वृक्ष सकवा फुलमपकसाठी लागणारी प्रत्यक्ष अांदाजपत्रकीय मांजूर रतकम ही 
आर्थथक मयादा राहील. तथामप, फळबागाच े वयैक्ततक लाभ कोणत्याही एका जॉबकाडग वर एका वर्ात 100 
मदवसाांपयंत मांजूरी देण्यात यावी. 100 मदवसाांपेक्षा अमधक काम करण्याची गरज असणाऱया कुटुांबाांना त्याांच्या 
स्वतःच्या वयैक्ततक कामाव्यमतमरतत सावगजमनक कामाांवर काम द्याव.े त्यासाठी सवग ग्राम रोजगार सेवक/ 
ग्रामसेवक/ कृर्ी सहाय्यक याांनी लाभार्थ्यांचे गट तयार करून मनयोजन बद्ध  पद्धतीने कायग करणे आवश्यक आहे. 
म्हणजचे वयैक्ततक कामात एका जॉबकाडग धारकास एका वर्ात 100 मदवसाांपेक्षा अमधक लाभ देण्यासाठी अमधक 
जॉबकाडग धारकाांची मदत घ्यावी.  

अस े केल्याने कें द्र शासनाच्या मनधीचा अमधकामधक लाभ घेता येईल. त्याने राज्यातील अमधकामधक 
कुटुांबाांना कमीत कमी वळेेत लाभ देणे शतय होईल. 
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8. फळबाग / वृक्ष / फूलमपक लागवडीसाठी ताांमत्रक मागगदशगन व समनयांत्रण :- 
  फळबाग, वृक्ष लागवड व फूलमपक लागवड योजना यशस्वी करण्यासाठी सवग प्रकारचे मागगदशगन व ताांमत्रक 
सहाय्य करण्याची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील. 
 

अ.क्र मवभाग राज्यस्तरावर मवभागस्तर मजल्हा स्तरावर तालकुा स्तरावर 
1 कृर्ी मवभाग 

ग्रामपांचायत 
व पांचायत 
सममती 

सांचालक, 
फलोत्पादन 

सहसांचालक, 
फलोत्पादन 

मजल्हा अमधक्षक कृमर् 
अमधकारी / कृर्ी 
मवकास अमधकारी 
मजल्हा पमरर्द, 

तालुका कृमर् 
अमधकारी, मांडळ 
कृर्ी अमधकारी, 
पांचायत सममती 
कृर्ी अमधकारी, 

2 सामाजीक 
वनीकरण 

प्रधान मुख्य वन 
सांरक्षक,  

वनसांरक्षक 
सामामजक 
वनीकरण 

मवभागीय वन 
अमधकारी 

वनक्षेत्रपाल 

 

ग्रामपातळीवरील ग्रामसेवक, कृमर् सहाय्यक, ग्राम रोजगार सेवकाांना तसेच वनरक्षक हे प्रकल्पात सवग प्रकारच े
ताांत्रीक मागगदशगन करावयाच ेआहे. 

8.1 शेतजममनीच्या प्रतवारीनुसार सुयोग्य वृक्ष/ फळझाडाांची व फूलमपकाांची मनवड करणे. 
8.2 सलब ूवगीय फळमपकाांसाठी चनूखडी प्रमाण योग्य असणे आवश्यक असल्याने मातीच ेपमरक्षण करण्यात 

याव.े बाकीच्या मपकाांसाठी माती पमरक्षण आवश्यक असणार नाही. 
8.3 फळबाग /वृक्ष व फूलमपकाांची लागवडीनांतर आवश्यक ते सवगप्रकारच ेताांत्रीक मागगदशगन करणे. 
 

9. ताांमत्रक व प्रशासकीय मांजुरी :-  
1) ताांमत्रक मांजुरीचे अमधकार, प्रशासकीय मांजुरीचे अमधकार तसचे वयैक्ततक लाभार्थ्याच्या शेतावर राबमवण्यात 
येणाऱया फळबाग लागवड, फुलमपक लागवड, सामाजीक वनीकरणामाफग त वृक्ष लागवड कायगक्रम, नाडेप 
कां पोस्टींग, व्हमीकां पोस्टींग, शेततळे व शासकीय रोपवाटींकेच्या कामाबाबतच ेहजरेीपत्रक मनगगममत करणे, भरणे, 
पारीत करणे आमण कुशल /अकुशल बाबींच ेदेयके प्रदान करण्याच ेअमधकार याआधी सारखेच राहील.   
2) खचाच्या मापदांडाप्रमाणे प्रत्यक्षात लागवड करावयाच्या झाडाांची सांख्या मवचारात घेऊन खचाच े अांदाजपत्रक 
सेतयोर /अॅपद्वारे तयार कराव.े तसेच त्यास ताांमत्रक व प्रशासमकय मांजुरी देण्यात यावी. या दोन्ही मान्यतेनांतरच 
लागवड करावी. प्रत्येक लाभाथीच्या जममनीवरील फळबाग/ वृक्ष व फूलमपक लागवड हा स्वतांत्र प्रकल्प समजण्यात 
येईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासमकय व ताांत्रीक मान्यता स्वतांत्रपणे देण्यात येईल. तसेच या प्रत्येक 
प्रकल्पाला MIS वर नोंद घेण्यासाठी स्वतांत्र सांगणक क्रमाांक असेल.  
3) वयैक्ततक लाभ 2.0 हेतटर पयंत द्यावयाच ेअसल्यामुळे त्यासाठी मवमवध फळझाड आमण फूलमपकासाठी वळेोवळेी 
लागू करण्यात आलेले आर्थथक मयादेत वरील प्रमाणे प्रामधका-यास ताांमत्रक तथा प्रशासमकय मान्यता देण्याच े
अमधकार राहतील.  
 

10. मनरीक्षण नोंदवही :- 
अ)  लागवड केलेल्या फळबाग लागवडीची नोंद मोजमापन पकु्स्तका मध्ये घ्यावी. 
ब) मग्रारोहयो अांतगगत होणाऱया कामाच्या मोजमापासाठी एक काम - दोन मोजमापन पकु्स्तका सांकल्पना 

वापरण्यास अनुमती आहे.  
क)  गाव पातळीवर झालेल्या फळबाग लागवडीची मामहती कृमर् सहाय्यकाांनी ग्रामपांचायतीस देणे आवश्यक 

राहील व त्या आधारे ग्रामपांचायतीकडील नरेगाच्या मालमत्ता रमजस्टरमध्ये ग्रामपांचायतीने नोंद घ्यावी. 
 ड) फळबाग /फुलमपक लागवड झाल्यानांतर ई -मपक पहाणी करुन 7/12 वर त्याची नोंद घेण्यात यावी.  
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11. मापदांड व अांदाज पत्रके तयार करणे: 
 

1) लाभाथींला मकती क्षेत्रावर, कोणत्या फळझाडाांची/ फुलमपकाांची लागवड तसेच कोणत्या प्रकारात लागवड 
करावयाची आहे त्याप्रमाणे शासन मान्यतेने मांजूर केलेल्या मापदांडानुसार स्वतांत्रपणे अांदाजपत्रके तयार 
करणे आवश्यक आहे. फळमपकमनहाय / फुलमपकमनहाय मांजूर केलेल्या मापदांडावर आधामरत समवस्तर 
अांदाजपत्रके तयार करावीत. कामाचे अांदाजपत्रक वस्तूमनष्ट्ठ करण्यात यावीत ज्यामुळे कामाचे मुल्याांकन 
करताना फार मोठी तफावत येणार नाही.                

2) प्रत्येक आर्थथक वर्ाच्या 1 एमप्रल रोजी कें द्र शासनाकडून मजुरी दर सुधामरत करण्यात येतो, सधुामरत 
मजूरी दरानुसार योजनेतील फळमपके/ वृक्ष/ फुलमपकाांच्या मापदांडामध्ये सुधारणा करुन अांदाजपत्रकामध्ये 
मजूरी बदलामुळे मापदांडामध्ये झालेल्या वाढीस व बदलास प्रत्येक वळेी शासन मान्यतेने मांजूरी देण्यात 
येईल.  वळेोवळेी  कलमे / रोप े/ सामुग्री  दराांमध्ये  वाढ व बदल झाल्यास त्यानुसार सुधामरत मापदांडास 
शासनाच्या मान्यतेने सुधामरत मापदांड मनमित होईपयंत पवुीच्या मापदांडाप्रमाणे योजनेची अमांलबजावणी 
करावी.  

सामाजीक वनीकरण माफग त वृक्ष लागवडीसांदभात वळेोवळेी शासनाने मवमहत केलले्या आर्थथक मापदांडानुसार 
कायगवाही करावी.  
 

12. प्रमशक्षण :- 
मनरेगा अांतगगत मनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना वळेोवळेी वृक्ष/फळझाड/ फूलमपकाांची लागवडीसाठी त्याांनी करावयाची 
कामे, अनुदान व लागवडीनांतर फळबागेच े सवांधगन यामशवाय इतर ताांमत्रक बाबी म्हणज े खडे्ड खोदणे, शास्त्रोतत 
पध्दतीने खडे्ड भरणे, मपकसांरक्षण, खते देणे, पाणी देणे, काढणी पिात तांत्रज्ञान व माकेटींग याबाबत प्रमशक्षण 
आयोमजत करुन मामहती देण्यात यावी. यासाठी लागणारा खचग इतर सांकीणग या बाबीवरील अनुदानातनु भागवावा. 
प्रत्येक प्रमशक्षण वगात मकमान 50 शेतकरी असावते. त्यासाठी नमजकच्या गावातील शेतकऱयाांना एका 
मठकाणी/गावी प्रमशक्षण देण्यात याव.े तसेच ग्रामरोजगारसेवक, ताांमत्रक सहाय्यक, सहाय्यक कायगक्रम अमधकारी 
याांच ेप्रमशक्षण तालुका / मजल्हा स्तरावर आयोमजत कराव.े सध्या कोमवड मुळे प्रत्यक्ष प्रमशक्षणास मयादा येत आहेत. 
या पमरक्स्थतीत ऑनलाईन प्रमशक्षण आयोमजत करण्यात याव.े प्रत्यक्ष प्रमशक्षण देण्याच्या पमरक्स्थतीत सुद्धा 
प्रमशक्षणापवूी व नांतर यूट्युबमध्ये उपलब्ध असलेल्या क्व्हमडओ च ेपरेुपरू वापर करण्यात याव.े 
 

13 कलमा / रोपाांचा परुवठा:  
 

प्रत्येक आर्थथक वर्ात मनरेगा अांतगगत लागवड करावयाच्या कलमे /रोपाांची उचल करण्यापवूी, गुणवत्तापणुग 
रोगमुतत कलमे /रोपाांची मनमीती, उपलब्धता व परुवठयाबाबत मजल्हास्तरीय सममतीने तपासणी करुन 
लागवडीपवूी रोगमुतत व दजदेार कलमे/रोप ेशेतकऱयाांना उपलब्ध होतील याची दक्षता घ्यावी. 
मनरेगा अांतगगत लागवड करावयाच्या कलमे / रोपाांची मनवड व खरेदी लाभाथीने स्वत: करावी. कलमे/ रोपाांच्या 
दजाबाबतची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. कोणत्या प्रकारच्या फळझाडाांची / फुलमपकाांची लागवड करावयाची 
याबाबत वृक्ष मनवडीबाबत लाभाथीची इच्छा व तयारी या मनकर्ाांच ेपालन कराव.े जममनीची प्रत जर सलबवूगग वृक्ष 
लागवड करायची असेल तर माती पमरक्षण शेतकऱयाने स्वत: कराव.े माती पमरक्षणाची जबाबदारी पणूगत: 
शेतकऱयाची राहील. लाभार्थ्याने कलमे / रोप ेखरेदी करताना खालील प्रमाणे रोपवामटकाांना प्राधान्य द्याव.े  

13.1   फलोत्पादन मवभागाच्या रोपवामटका 
13.2   कृमर् मवद्यामपठाांच्या रोपवामटका 
13.3  खाजगी शासन मान्यता प्राप्त (पांजीकृत) रोपवामटका 
13.4  सामामजक वनीकरण मवभाग सकवा अन्य शासकीय मवभाग रोपवामटका. 
13.5  परवाना धारक खाजगी रोपवामटके वरुन रोप े /कलमे खरेदी करावयाची गरज पडल्यास आयुतत 

कृमर्द्वारे लागू केलेल्या दराने ते कलमे/रोप ेखरेदी करता येईल.  
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13.6 कलमे/रोप ेउपलब्धतेबाबतच्या अद्यावत मामहतीसाठी National Nursery Portal च्या nnp.nhb.gov.in 
सांकेतस्थळाचा वापर करण्यात यावा. 

 

14. रासायमनक खते, रोप ेसांरक्षण और्धे व इतर सामहत्य :- 
 या कायगक्रमासाठी रासायमनक खते, रोप ेसांरक्षण और्धे व इतर सामहत्य शेतकऱयाने स्वत: खरेदी करुन, खरेदीच्या 
पावत्या / व्हाऊचर सादर कराव.े  
15. फलोत्पादन मवभागाची जबाबदारी :- 
 

पांचायत व्यमतमरतत फलोत्पादन व सामाजीक वनीकरण  मवभागाची सुद्धा कायाक्न्वत यांत्रणा म्हणनू जबाबदारी 
राहील. 

15.1 वळेोवळेी कलमे / रोप े / सामुग्री दराांमध्ये वाढ व बदल झाल्यास त्यानुसार सुधामरत मापदांड शासन 
मान्यतेने नवीन दर मांजूर केला जात नाही तोपयंत पवुीच्या मांजूर मापदांडाप्रमाणे योजनेची अांमलबजावणी 
करावी.  

15.2. जॉबकाडगवरील नोंदी ठेवणे, बकँ/ पोस्ट खात्याांचा तपमशल ठेवणे व हजरेी पत्रके ठेवणे आवश्यक आहे.  
15.3 MIS वर मामहती अपलोड करणे आवश्यक आहे. 
15.4 वळेोवळेी सामामजक अांकेक्षणासाठी सोशल ऑडीट, हजरेी पत्रक व पावत्या, प्रमाणके, मोजमाप पसु्तक 

उपलब्ध करणे अमनवायग आहे. 
15.5 मजूर मवस्थापीत करणारी यांत्र सामुग्री वापरण्यास मज्जाव आहे.  
15.6 मदनाांक 1 मे, 15 ऑगस्ट, 2 ऑतटोबर तसचे अन्य तारखाांना होणा-या ग्रामसभते वार्थर्क मनयोजनाबाबत 

लोकाांना मागगदशगन करणे. 
15.7 कामाच्या मठकाणच े सवके्षण, कामाची अांदाजपत्रके तयार करणे, ताांत्रीक मान्यता देणे, कायारांभ 

आदेशाप्रमाणे कामाच ेरेखाांकन करणे, काम कायाक्न्वत करणे, मवहीत कालावधीत मोजमाप करणे, मजओ 
टॅगींग/ मजओ फेससग कामाचा फोटो अपडेट करावते. 

15.8  या मोजमापाच्या आधारे मजुराांची मजुरी मनमित करणे. 
15.9  काम पणूग झाल्यानांतर कामाच ेप्रकल्प पणुगत्वाचा दाखला देणे.  
15.10 मजूराांची दैनांमदन उपक्स्थती नोंदमवणे व हजरेीपत्रकात इतर मामहती भरणे. (Job Card No. & Account 

No.) सांबांमधत मजूरास अकुशल कामाची मजूरी प्रदान करणे.  
15.11 कामातील कुशल भागावरील सवग खचाची प्रमाणके, मूळहजरेी पत्रक, पावत्या, प्रमाणके, मोजमाप 

पकु्स्तका व इतर अनुर्ांमगक अमभलेखे लेखा पमरक्षणासाठी जतन करणे.  
 

16. हजरेी घेण्यासाठी ग्राम रोजगार सहाय्यकाची सेवा घेणे :- 
मनरेगा अांतगगत मजुराांची हजरेी घेण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकाांची सेवा उपलब्ध असते. सवग मवभागाांची 

हजरेी घ्यावयाची जबाबदारी त्याांची राहील.  
 

17. लाभार्थ्यांची जबाबदारी :- 
17.1 महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अमधमनयम अांतगगत फळबाग/ फुलमपकाांची लागवड करणारे 

लाभाथी हे जॉबकाडग धारक असल्याने स्वत:च े क्षेत्रात केलेल्या फळबाग/ फुलमपकाांची लागवडीचे 
सांवधगन/ जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची रामहल. 

17.2 वृक्षमनहाय मांजूर मापदांडानुसार दुसऱया व मतसऱया वर्ातील मजवांत झाडाांच्या टतकेवारी प्रमाणे कामे 
करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची रामहल. 

17.3 दुसऱया व मतसऱया वर्ी बागायती वृक्ष मपकाांच्या बाबत ज ेलाभाथी कमीत कमी 90 टतके आमण कोरडवाहू 
वृक्षमपकाांच्या बाबत मकमान 75 टतके झाडे मजवांत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱया व मतसऱया वर्ाच े
अनुदान देय रामहल. 
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17.4 योजनेअांतगगत शासनाने ठरवून मदलेले खचग प्रमाणके ही वयैक्ततक भाग घेणाऱया लाभार्थ्यास मांजूर केले 
जाईल व मनमित केलेला खचग प्रमाणकापेक्षा जास्त झाल्यास सदर खचाची जबाबदारी लाभार्थ्यांनी 
स्वत: उचलावी.  

17.5 सांपणूग फळबाग लागवड कायगक्रमासाठी पवूग हांगामी मशागत कामे, खडे्ड खोदणे, झाडाांची लागवड करणे, 
पाणी देणे, मकटकनाशके, और्धे फवारणी व झाडाांच ेसांरक्षण करणे ही कामे स्वत:, नरेगा अांतगगत तयार 
श्रममक गटाद्वारे व जॉबकाडग धारक मजूराांकडून करुन घेण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील.  

17.6 लाभार्थ्यांच्या 7/12 उताऱयावर लागवड केलेल्या फळमपकाची नोंद घेणे लाभार्थ्यावर बांधनकारक 
राहील.  

17.7 फळझाड मनवडीबाबत लाभार्थ्याची इच्छा व तयारी असावी. 
 

18. इतर सांकीणग बाबी अांतगगत उपलब्ध अनुदान / खचग:  
 

मनरेगा अांतगगत फळबाग लागवड कायगक्रमा मध्ये इतर सांमकणग बाबींखाली सामहत्य सामुग्रीसाठी प्रस्तामवत 
करण्यात आलेली तरतूद आकक्स्मक खचासाठी वापरण्यात यावी. मोजमापन पकु्स्तका छपाई, आवश्यक 
कायालयीन खचाची देयके उदा. स्टेश्नरी, अांदाजपत्रके तयार करणे, झेरॉतस, दूरध्वनी, गाडी भाडे, वीज देयके इ., 
ग्रामरोजगार सेवकाच े मानधन, डाटा एन्री ऑपरेटरचे मानधन, कां त्राटी कमगचाऱयाच े मानधन व प्रवास खचग, 
प्रमसध्दी, प्रमशक्षण, माती नमूना तपासणी फी, मजल्हाअांतगगत कलमे / रोप ेवाहतूक इत्यादी बाबीं करीता इतर सांमकणग 
तरतूदीनुसार प्रशासमकय खचातून मवत्तीय अमधकारानुसार खचग करण्यास मान्यता राहील.  
यासाठी देय अनुदान ग्रामपांचायत स्तरावर फलोत्पादन मवभागाच्या काममगरीवर अवलांबनू राहील. फळबाग व 
फुलमपक लागवडीसह ग्रामपांचायतीमाफग त करण्यात येणारे इतर कामाांमुळे ग्रामपांचायतीमध्ये वर्ातील 7,000 पेक्षा 
अमधक मनुष्ट्य मदवस मनमाण झाले तरच हे अनुदान लागू होईल. तसेच जवेढ्या ग्रामपांचायती मध्ये 7,000 मनुष्ट्य 
मदवस ओलाांडले जाईल तेवढ्याच ग्रामपांचायतीत फलोत्पादन मवभागामाफग त करण्यात आलेल्या कामाच्या 0.50 
टतकेच्या मयादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील.  
अशाप्रकारे अनुज्ञये होणारे अनुदान वर्ाच्या शेवटी आयुतत मनरेगा द्वारे गणना करण्यात येईल व पढुील वर्ी टप्प्या 
टप्प्याने फलोत्पादन आयुततास release करण्यात येईल. अशा प्रकारे प्राप्त अनुदानाच े न्याय्य पद्धतीने वाटप 
करण्याची जबाबदारी फलोत्पादन आयुतताांची राहील. वाटप करताना अमधक काममगरी बजावणाऱया ग्रामपांचायतीत 
कायग करणाऱया कमगचाऱयाांपयंत अनुदान पोहोचेल याची खबरदारी फलोत्पादन आयतुताांनी घ्यावी.  
 

19. योजने अांतगगत समामवष्ट्ट घटकाांच्या जबाबदाऱया :- 
         महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत योजनेची अांमलबजावणी फळबाग / फूलमपक 
लागवड बाबत पांचायत तसचे कृमर् व फलोत्पादन मवभागाच्या क्षेत्रीय पातळीवरील अमधकारी / कमगचारी व वृक्ष 
लागवड बाबत सामामजक वनीकरण मवभागाच्या क्षेत्रीय पातळीवरील अमधकारी / कमगचारी याांनी करावयाची कामे 
तसेच जबाबदा-या खालीलप्रमाणे मनमित करण्यात येत आहेत.  
 

अ.क्र. मवर्य सांबांमधत अमधकारी 
1. अांदाजपत्रक तयार करणे कृमर् सहाय्यक /  ताांमत्रक सहाय्यक (पां. स.) / 

वनक्षेत्रपाल 
2 ताांमत्रक मांजूरी प्रदान करणे मांडळ कृर्ी अमधकारी / कृर्ी अमधकारी (पां.सां) / 

सामामजक वनीकरण मवभागाचे सक्षम अमधकारी 
3. प्रशासकीय मान्यता देणे तालुका कृर्ी अमधकारी / गट मवकास अमधकारी / 

सामामजक वनीकरण मवभागाचे सक्षम अमधकारी 
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20. योजना राबमवण्यासाठी सममती व त्याांची जबाबदारी :- 
 

मजल्हास्तरीय सममती :- 
 

अ.क्र. मजल्हास्तरीय सममती 
1. मजल्हामधकारी अध्यक्ष 
2. मुख्य कायगकारी अमधकारी  (मजल्हा पमरर्द ) सहअध्यक्ष 
3. मवभागीय वन अमधकारी, सामामजक वनीकरण सहअध्यक्ष 
4. मजल्हा अमधक्षक कृमर् अमधकारी सदस्य 
5. प्रकल्प सांचालक, आत्मा सदस्य 
6. कृर्ी मवकास अमधकारी  (मजल्हा पमरर्द ) सदस्य 
7. प्रकल्प सांचालक, मजल्हा ग्रामीण मवकास यांत्रणा सदस्य समचव 

 
सममतीच ेकामकाज :- 
1. मजल्हा पमरर्देच्या स्थायी सममतीची मान्यता प्राप्त यादीस या मजल्हास्तरीय सममतीची मान्यता आहे अस े   
            गृहीत धरून सममतीच्या सदस्य समचव व प्रकल्प सांचालक, मजल्हा ग्रामीण मवकास यांत्रणा याांनी वळेोवळेी  
            यथाशीघ्र सांबांमधत अांमलबजावणी यांत्रणाांना कळमवणे. 
2. योजनेच ेसांपणूग सांमनयांत्रण करणे. 
3. दर तीन ममहन्याांनी सभा घेवून योजनेचा आढावा घेणे. 
4. मजल्हयातील रोपवामटकाांवरील कलमे/रोप ेउपलब्धतेचा आढावा घेवून उपलब्धतेबाबत मनयोजन करणे.  
5. रोगमुतत कलमे/रोप ेपरुवठा करणेबाबत मनयोजन करणे. 
6. National Nursery Portal या सांकेतस्थळावर नोंद घेणेबाबतची तपासणी करणे. 
7. योजनेतील लाभार्थ्यांना शासमकय व कृमर् मवद्यापीठ रोपवामटकाांवरील कलमे/रोप ेपरममटद्वारे ममळणेबाबत  
            मनयोजन करणे. 
8. लागवड क्षेत्राच े7/12 उता-यावर नोंद घेणेबाबत सांमनयांत्रण करणे. 
 

राज्यस्तरीय सममती :- 
 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत फळबाग / फूलमपक लागवड कायगक्रमाबाबत 
सममती खालील प्रमाणे :-  
 

अ.क्र. राज्यस्तरीय सममती 
1 अ.मु.स./ प्रधान समचव / समचव रोजगार हमी योजना अध्यक्ष 
2 आयुतत (महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार हमी योजना) सहअध्यक्ष 
3 आयुतत कृर्ी व फलोत्पादन सदस्य 
4 प्रकल्प व्यवस्थापक, (MIDH)  सदस्य 

5  फलोत्पादन मवभाग प्रमुख महात्मा फुले कृमर् मवद्यापीठ राहूरी  सदस्य  

6 सांचालक, फलोत्पादन सदस्य समचव 
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सामामजक वनीकरण अांतगगत वृक्ष लागवड कायगक्रमासाठी सममती खालील प्रमाणे :- 
 

अ.क्र. राज्यस्तरीय सममती 
1 अ.मु.स./ प्रधान समचव / समचव रोजगार हमी योजना अध्यक्ष 
2 आयुतत (महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार हमी योजना) सहअध्यक्ष 
3 प्रधान मुख्य वन सांरक्षक, सामामजक वनीकरण सदस्य 
4 मवभागीय वन अमधकारी (अथगसांकल्प मनयोजन नागपरू ) सदस्य 

5 वन सांरक्षक सामामजक वनीकरण, पणेु  सदस्य समचव 

 

सममतीच े कामकाज :- 
1. योजनेच ेसांपणूग सांमनयांत्रण करणे. 
2. मजल्हास्तरीय सममतीचा रोपवामटका तपासणीबाबत आढावा घेणे. 
3. रोगमुतत कलमे/रोप ेपरुवठा करणेबाबत मनयोजन करणे. 
4. National Nursery Portal च्या सांकेतस्थळावर नोंद घेणेबाबतची तपासणी करणे. 
5. कृमर् मवद्यापीठाकडील अद्यावत तांत्रज्ञान प्रसार करणे. 
6. योजनेतील मवहीत तपासणीनुसार सांमनयांत्रण करणे. 
7. लागवड अहवालाबाबत सांमनयांत्रण करणे. 
 

सदर शासन मनणगय मनयोजन मवभागाच्या अनौपचामरक सांदभग क्र. 247/1434 मदनाांक 22.12.2021 तसेच 
मवत्त मवभागाच्या अनौपचामरक सांदभग क्र. अनौस क्र. 26/2022/ व्यय-8 मदनाांक 27.01.2022  याांच्या मान्यतेने 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
सांकेताक 202203301615512916 असा आहे. हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत 
आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 

सोबत : सोबत प्रपत्र अ व ब 

                             ( नांद कुमार ) 
                       अपर मुख्य समचव (रोहयो) 

          प्रत, 
1. मा. राज्यपालाांच ेसमचव, 
2. मा. मुख्यमांत्र्याांच ेप्रधान समचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. उपमुख्यमांत्री याांच ेप्रधान समचव, 
4. सवग मांत्री व राज्यमांत्री याांच ेखाजगी समचव, मांत्रालय, मुांबई 
5. मुख्य समचवाांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई 
6. शासनाच ेसवग अपर मुख्य समचव/प्रधान समचव/समचव, मांत्रालय मुांबई 
7. सांचालक,अथग व साांक्ख्यकी सांचालनालय 
8. महासांचालक,माहीती व जनसांपकग  मांत्रालय, मुांबई 
9. सवग मवभागीय आयुतत, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. आयुतत, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपरू 
11. सवग मजल्हामधकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर वगळून) 
12. सवग मुख्य कायगकारी अमधकारी, मजल्हापमरर्द 
13. प्रधान मुख्य वन सांरक्षक, नागपरू 
14. आयुतत (कृमर्) महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
15. सांचालक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुांबई/नागपरू 
17. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा पमरक्षा) मुांबई/नागपरू 
18. सवग उप समचव/ अवर समचव/कक्ष अमधकारी मनयोजन मवभाग (रोहयो) 
19. सवग उपमजल्हामधकारी (रोहयो) 
20. सवग मजल्हा अमधक्षक कृमर् अमधकारी 
21. मनवड नस्ती रोहयो-5. 
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प्रपत्र – अ 
 

                     योजने अंतर्गत लाभ घेण्याकरिता अजाचा नमनुा  
प्ररत, 

 ग्रामसेवक,  

 ग्रामपंचायत -------------- 

 तालुका  --------------- 

 रजल्हा  --------------- 

रवषय : महात्मा र्ांधी िाष्ट्रीय ग्रामीण िोजर्ाि हमी योजनांतर्गत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या सलर् 

शेतावि, शेताच्या बांधावि व पडीक जरमनीवि अमतृ महोत्सवी फळझाड/ वकृ्ष लार्वड व फूलरपक 
लार्वड योजनेचा लाभ घेण्याबाबत… 
 

संदभग : शासन रनणगय, रनयोजन रवभार् (िोजर्ाि हमी योजना कक्ष) क्र. फळबार्-2021/ प्र.क्र.63/  
         मग्रािो-05  रदनांक -……………………… 
 

मी माझ्या स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीत महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत 

सांदर्भाधीन शासन ननणगयानसुार फळबार् /फुलरपके /वकृ्ष लार्वड करु इच्च्ित आहे. मी धारण केलेल्या 

जमीनीसांबांधी मानहती खालीलप्रमाणे आहे. 

1. शेतकऱ्याचे नाव  --------------------------------------- 

2. गाव  ---------------- तालकुा ------------------ नजल्हा ----------------- 

3. जॉबकार्ग क्रमाांक  ------------- 

4. लार्भार्थ्यांची वगगवारी (अन.ु जाती / अन.ु जमाती / र्भटक्या जमाती / ननरनधसनूचत जमाती (नवमकु्त 
जमाती) / दानरद्र्य रेषेखालील इतर कुटूांबे / स्री कुटूांबप्रमखु असलेली कुटूांबे / जमीन सधूारणाांचे 
लार्भार्थी / प्रधानमांरी आवास योजना – ग्रामीण योजनेखालील लार्भार्थी /  अनसुनुचत जमातीचे व 
इतर पारांपनरक वनवासी (वन हक्के मान्य करणे) अनधननयम, 2006 (2007 चा 2) खालील पार 
लार्भार्थी/ इतर. (योग्य वगगवारीत खणू करावे). 

5. लार्भार्थ्याच्या नाव ेजमीन- 8-अ प्रमाणे एकूण क्षेर: ------------------ हे. लागवर्ीचा र्भमूापन क्रमाांक 
------------------ व त्याचे क्षेर -------------- हे. 

6. सांयकु्त खातेदार असल्यास अजगदाराच्या नहश्याचे प्रमाणानसुार क्र. 4 नसुार लागवर् करावयाच्या 

जनमनीचे र्भमूापन क्रमाांक -------------- व त्याचे क्षेर -------------- हे. 

7  रोजगार हमी व्यनतरीक्त इतर शासनकय योजने अांतगगत पवुी फळबाग /फुलनपके /वकृ्ष केली असल्यास  
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तपनशल 
अ. 
क्र. 

गट क्रमाांक  
 

गटाचे क्षेर (हे.) लागवर् क्षेर (हे.) लावलेल्या झार्ाांची सांख्या 

1 2 3 4 5 
 

7. जमीनीचा प्रकार (हलकी/ मध्यम/ र्भारी/ कातळ/ पर्ीक) (योग्य बाबींवर  खणूा करा.) 
8. माझ्या शेतावर फळबाग /फुलनपके /वकृ्ष लागवर्  

अ. पांचायत/  
ब. कृषी व फलोत्पादन  
नवर्भागामाफग त करण्यात यावे. (वरील 'अ' आनण 'ब' पैकी एकावर  खणू करा.) 

9. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत फळबार् /फुलरपके /वकृ्ष लार्वड 
कायगक्रमाखाली लागवर्ीसाठी वापरावयाच्या प्रजाती (2/3 प्रकारची नपके लागवर् करण्यास मरु्भा 
राहील. मार work code  एकच तयार होईल.) 
एकूण क्षेर (हे.) -------------------  

1. प्रजातीचा तपशील       क्षेर --------- हे         रोपाांची सांख्या    ------------- 

2. प्रजातीचा तपशील       क्षेर --------- हे         रोपाांची सांख्या    ------------- 

3. प्रजातीचा तपशील       क्षेर --------- हे         रोपाांची सांख्या    ------------- 

10. उपलब्ध असल्यास ओनलताचे साधन  
(नवहीर, नलफ्ट, कॅनॉल, नदी) (योग्य बाबींवर खणू करा.) 

11.  बकँ खात्याचा तपनशल – (बकँ पासबकु मध्ये खाता क्रमाांक व IFSC CODE असलेल्या पान तसेच 
शेवटचा transaction चा/ चेक बकु असल्यास त्याचे ही, Soft copy/ Scan copy जोर्णे 
आवश्यक) 
बकेँचे नाव ---------------------------------  खाते क्रमाांक ------------------------- 

शाखा -------------------------------- IFSC CODE ------------------------ 

शासनाने नवहीत केलेल्या ननयम व अटीप्रमाणे वर नमदू केलेल्या झार्ाांची लागवर् करेल. तसेच मी स्वत: 

/ माझे कुां टूबातील कायगक्षम व्यक्ती या महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील प्रमानणत मजरू म्हणनू 

घोनषत करेल. रोपे लागवर् केल्यानांतर त्याांची सयुोग्य जोपासना व सांरक्षण करेल. तेव्हा मला सदर योजनेत 

सहर्भागी करुन घ्यावे, ही नवनांती. सोबत 7/12 उतारा व 8-अ जोर्ला आहे.  

 
 

         आपला नवश्वास ू
स्र्थळ :          (शेतकऱ्याचे नाव व सही / अांगठा) 
नदनाांक :  
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प्रपत्र - ब 

संमतीपत्र 
 

 विील प्रपत्र 'अ' प्रमाणे महात्मा र्ांधी िाष्ट्रीय ग्रामीण िोजर्ाि हमी योजनेशी रनर्डीत फळबार् 

/फुलरपके /वकृ्ष लार्वड योजनेअंतर्गत मी अजग केला आहे. त्यास मंजिूी रमळाल्यास त्याकिीता माझ्या / 

आमच्या मालकीच्या/ जमीनीवि ही योजना िाबरवण्यास संमती देत आहे / आहोत. 

1. सदरची योजना राबनवण्याकरीता मी स्वत: / माझे कुटुांबातील कायगक्षम व्यक्ती महात्मा गाांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील प्रमानणत मजरू म्हणनू घोनषत करीत आहे / आहोत. या योजनेकरीता 
होणारी सवग कामे प्रामखु्याने पणूग करण्याची जबाबदारी माझी ककवा जॉबकार्ग धारक मजरूाांकरू्न करुन 
घेण्याची जाबाबदारी माझी/ आमची राहील. 

2. योजनेअांतगगत आवश्यक कलमे/ रोपाांची वाहतकू मला स्वत: करावी लागेल याची मला कल्पना देण्यात 
आलेली असनू मला ते मान्य आहे. 

3. झार्ाांची लागवर् केल्यानांतर हप्ता रक्कम नमळण्यासाठीचे पारता ननकष मला अवगत करुन देण्यात 
आलेले असनू ते मला मान्य राहतील. 

4. या योजनेचे ननयम व अटी मला बांधनकारक आहे व त्यानसुार मी  कलमा/ रोपाांची लागवर् / सांगोपन/ 
सांरक्षण करीन. 

5. सदर योजनेअांतगगत एकूण क्षेराप्रमाणे व नमनु्याप्रमाणे शासनाने प्रनतवषी मांजरू केलेल्या मयादेच्या 
प्रमाणकापेक्षा जास्त खचग झाल्यास तो खचग मी / आम्ही स्वत: करील. 

6. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी ननगर्ीत फळबाग /फुलनपके /वकृ्ष लागवर् योजनेची 
मानहती मला/ आम्हाला मान्य असल्याचे कबलू करुन त्या प्रमाणे करारपरावर सहया केल्या आहेत. 

7. या योजनेअांतगगत शासन वेळोवळी जे बदल करेल अर्थवा अटी घालेल त्या अटी / बदल मला / आम्हाला 
मान्य राहतील. 

8. महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत फळबार् /फुलरपके /वकृ्ष लार्वड योजनेमध्ये 
समानवष्ट्ट करून /घेण्याकरीता मी /आम्ही नदलेला तपशील 7/12 चे उताऱ्याप्रमाणे बरोबर आहे. 

9. मी/ आम्ही सांयकु्त खातेदार असनू माझ्या/ आमच्या नहश्याच्या र्भमूापन क्र. ………………. मध्ये हेक्टर 
क्षेरावर फळबार् /फुलरपके /वकृ्ष लार्वड करण्यास परवानगी नदल्यास वरील सवग अटी मला/ आम्हाला 
मान्य राहतील . 
 

 

नठकाण-                                                                                           सही /अांगठा 

नदनाांक -                                                                                      ( लार्भार्थ्याचे नाव) 

साक्षीदार- 

1. 

2.  
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