योजनेचे नाव :- शासकिय रोपवाकििेचे बळििीिरण
योजनेचे स्वरुप :राज्यातील 34 जिल्हयाांत 136 शासजिय रोपवाजििा िाययरत आहे त. फळाांच्या उत्िृ ष्ि बागा स्थापन
िरण्यासाठी या फळरोपवाजििाांवर िातीवांत व गुणवान िलमा/रोपाांची जनर्ममती िेली िाते. यािरीता जवजवध
िातीवांत मातृवक्ष
ृ लागवड व ितन िरणेत येते. सदर िलमा/रोपाांचे गुणवत्ता जनयांत्रणासाठी राज्यातील रोपवाजििाांची
जवभागीय सजमतीमाफयत रोगमुक्त िलमाांची तपासणी िेली िाते.
या योिनेत िनिाती क्षेत्रातील शेतिऱयाांना
फलोत्पादन जविास योिनेत समाजवष्ि िरुन घे ण्यात येते.
योजनेचे प्रमुख उददे श / वैकशष्िये :1. फळाांच्या उत्िृ ष्ि बागा स्थापन िरण्यासाठी िातीवांत व गुणवान िलमा / रोपाांचा पुरवठा होण्यासाठी जवजवध
िातीवांत मातृवक्ष
ृ लागवड िरणे .
2. मातृवक्ष
ृ ापासून तयार िेलेली िलमे/रोपे फलोत्पादन जविास िामासाठी जवजवध योिानाांद्वारे गरिू शेतिऱयाांना
शासनमान्य दराने उपलब्ध िरुन दे णे व फळजविास िरणे .
3. भािीपाला, फु लजपिे, औषधी व सुगांधी वनस्पती याांच्या लागवड साजहत्याचा पुरवठा िरण्यासाठी शासिीय
रोपवाजििेवर जवजवध िाययक्रम घे णे आजण िनिाती क्षेत्रातील शेतिऱयाांना फलोत्पादन जविास योिनेत
समाजवष्ि िरुन घे णेसाठी फळरोपवािीिेवरुन िलमे/रोपे पुरजवणे हे आहे .
4. आजदवासी क्षेत्रामध्ये रोपवाजििेची स्थापना िरणे .
या योिनेंतगयत फलोत्पादन जविास िामासाठी शेति-याांना फळझाडाांची िातीवांत व गुणवान सदर िलमे/रोपे
शासनमान्य दराने उपलब्ध िरुन जदली िातात. तसेच या योिनेत िनिाती क्षेत्रातील शेतिऱयाांना फलोत्पादन जविास
योिनेत समाजवष्ि िरुन घे ण्यात येते.
योजनेतील घिि :
सदर योिना डीपीडीसी मार्यत राबजवली िात असून सन 2016-17 मध्ये जडपीडीसी अांतगयत सवयसाधारण
घििासाठी रु.13.21 िोिी ( साहित्य सामुग्री पुरवठा / गौण बाांधिामे / सहायि अनुदाने / यांत्र सामुग्री व साधन
सामुग्री / अथयसहाय्य या बाबींिरीता ) व आजदवासी उपयोिनेअांतगयत रु. 1.68 िोिी ( साधन सामुग्री या बाबीिरीता )
अशी एिुण रु. 14.89 िोिी जनधीची तरतुद िरण्यात आली आहे . तसेच मिूरी या घििाअांतगयत रु.5.03 िोिी
जनधीची तरतूद राज्य स्तरावरून िरण्यात आलेली आहे .
केंद्र / राज हिस्सा प्रमाण :सदर योिना डीपीडीसी मार्यत राबजवली िात असून योिनेसाठी 100 िक्िे अनुदान जिल्हा वार्मषि योिनेतन
ू
उपलब्ध होते.
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योजनेखाली व्याप्त िोणारे क्षे त्र / लाभाथी संख्या :सदर योजनेतन
ू रोियो / मग्रारोियो अंतगगत फळबाग लागवडीस आवश्यक कलमे /रोपे उपलब्ध करून हदली
जात असल्याने या योजनेंतगगत स्वतंत्र क्षेत्र / लाभार्थी येत नािीत.
योजनेचा मंजरू िायय क्रम उपलब्ध हनधी व खर्च :
सदर योिना डीपीडीसी मार्यत राबजवली िात असून जडपीडीसी अांतगयत रु. 14.69 िोिी रुपयाांची तरतुद
िरण्यात आली आहे . सन 2016-17 मध्ये जडपीडीसी अांतगयत सवयसाधारण घििासाठी रु.13.01 िोिी व आजदवासी
उपयोिनेअांतगयत रु. 1.68 िोिी अशी एिुण रु. 14.69 िोिी जनधीची तरतुद िरण्यात आली आहे . यापैकी
अनुक्रमे रु. 1.09 कोटी व रु. 0.02 कोटी हनधी हवतरीत झाला असून खर्ग झाला आिे .
मिूरी या घििाअांतगयत रु.5.03 िोिी जनधीची तरतूद राज्य स्तरावरून िरण्यात आली असून रु. 3.84
कोटी हनधी हवतरीत झाला असून रू. 1.97 कोटी खर्ग झाला आिे

योजनेची अंमलबजावणीतील अडचणी व उपाययोजना :
1.
2.
3.
4.
5.

शासिीय रोपवाजििाांवर पदे मोठया प्रमाणावर जरक्त असल्याने रोपवाजििाांचे िामावर जवपरीत परीणाम होतो.
रोहयो अांतयगत फळबाग लागवडीचे उददीष्ि मयाजदत असल्याने िलमे/रोपे जनर्ममतीवर मयादा येतात.
मनरे गा अांतगयत फक्त रोपाांची जनर्ममती होत आल्याने त्याांचे उचलीवर मयादा येतात.
रोपवाजििा शहरालगत आल्याने अिृ जषि वापरासाठी तेथील िमीनीस मागणी िेली िाते.
शासजिय रोपवाजििाांवरील िांत्रािी िामगाराांना शासनसेवेत िायमस्वरूपी सामावून घे ण्याची मागणी िेली
िाते.

योजनेची अंमलबजावणीची िायय पदधती :
शासिीय रोपवाजििा बळििीिरणाचे योिनेअांतगयत साजहत्य सामुग्री पुरवठा व गौण बाांधिामे या
बाबीिरीता प्रामुख्याने अथयसहाय्य जदले िाते. सदर योिनेअांतगयत रोपवाजििेवर पायाभूत सुजवधा उभारणे , आवश्यि
असलेल्या मातृवक्ष
ृ ाांची लागवड िरणे , रोपवाजििाांच्या सांरक्षणासाठी सीमाभभत बाांधणे , पाण्याची सुजवधा उपलब्ध
िरुन घे णे, पॉलीहाऊस, शेडनेि, हाडय भनग शेड, ग्रीन हाऊस, इ. सुजवधा तयार िरण्यासाठी जनधी जदला िातो. शासनाचे
सुचनेनस
ु ार सन 2013-14 पासुन सदर योिना डीपीडीसी मार्यत राबजवली िाते. सदर योिनेची अांमलबिावणी जिल्हा
अधीक्षि िृ षी अजधिारी याांचेमाफयत िेली िाते.
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