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प्रस्तािना:- 
 महाराष्ट्र राज्यात स मारे 70 टक्के लोकसंख्या शेती व्यिसायािर उपवजिीका करत आहे. 

त्याम ळे शेती व्यिसाय अवधक फायदेशीर होरे्साठी शासन विविध योजना राबवित आहे. मधमाशांम ळे 
शेती उत्पनात भरघोस िाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अवधक चालना देरे् आिश्यक आहे. मध 
उद्योग हा केिळ शेतीप रक व्यिसाय ि जोडधंदा म्हर्नू न करता एक म ख्य उद्योग म्हर्नू केल्यास 
त्यातून ग्रामीर् रोजगार वनर्ममतीला चालना वमळेल. मधमाशांच्या मधपटे्या शेती वपके ि 
फळबागायतींच्या वठकार्ी ि तसेच जगंलात ठेिल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभिन होऊन वपकांच्या 
उत्पादनात वपकांच्या प्रकारान सार 5 ते 45 टक्के उत्पन्नात िाढ होण्याची शक्यता आहे. ही िाढ 
मधमाशांनी उत्पादीत केलेल्या मधाच्या ि मेर्ाच्या ककमतीच्या 10 ते 15 टक्के अवधक आहे.  

मधमाशा पालन हा एक िवैशष्ट्टयपरू्ण बह उदे्दवशय उद्योग आहे. मध संकलन, पराग संकलन, 
मधमाशांच्या िसाहतींची संख्या िाढविरे्, या उद्योगातील उप उत्पादनाचं े संकलन कररे्, तसेच 
मराठिाडा विभागात तेलवबयांच्या पीकांच ेअसर्ारे अवधक ि पविम घाट क्षेत्रात ि तसेच विदभातील 
वजल््ांत असर्ारे िनक्षेत्र, कोकर् विभागातील जगंल ि फळबागाचं ेक्षेत्र अशी िवैिध्यपरू्ण वनसगण संपदा 
असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा िाि आहे. त्यादृष्ट्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा 
सदर उवद्दष्ट्टांशी स संगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हर्नू चालना 
देण्यासाठी राज्यात सिण वजल्हयांत सदर योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचारावधन होती.  
 

शासन वनर्णय:- 
िरील सिण बाबींचा विचार करून मध कें द्र योजना (मधमाशा पालन) संपरू्ण राज्यात राबविण्यास या 

शासन वनर्णयाव्दारे मान्यता  देण्यात येत आहे.  
योजनेचा उदे्दश:- 

राज्यातील सिण घटकातील लाभार्थींना मधमाशा पालन व्यिसायातून उत्पन्न िाढीसाठी मदत 
करुन त्यांच ेजीिनमान उंचािरे् आवर् मध उद्योगाचा विकास कररे् यासाठी पायाभतू स विधा वनर्ममती 
कररे्, त्यांचा दजा िाढविरे् इ. बाबींची आिश्यकता लक्षात घेऊन राज्यातील मध उद्योगाच्या 
विकासासाठी असर्ारे पोषक िातािरर् लक्षात घेता व्यािसावयक तत्िािर मध उद्योगाचा व्यिसाय 
करर्ारे मधपाळ वनमार् कररे् हे या योजनेचे म ख्य उवद्दष्ट्ट आहे. 
यंत्रर्ााः- 

राज्यात विविध कायणक्रमांतगणत मधमाशापालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग 
मंडळमाफण त राबविण्यात येत असून यासाठी महाबळेश्वर येरे्थ मध संचालनालय कायणरत आहे. या 
संचालनालयामाफण त लाभार्थींना प्रवशक्षर् देरे्, मधमाशा िसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य सावहत्याच े
िाटप कररे्, मध सकंलन करुन त्यािर प्रवक्रया करुन विक्री कररे्, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री कररे् 
इ.कामे करण्यात येत आहेत. तसेच वजल्हास्तरािर मंडळाची वजल्हा कायालये असून प्रस्त त योजना 
महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून राबविण्यात येर्ार आहे. 
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योजनेच ेप्रम ख घटक :-  

(अ) कें द्रचालक प्रगतीशील मधपाळ:-  
मधमाशापालन योजना प्रभािीपरे् राबविण्यासाठी राज्यात मोठया प्रमार्ािर मधमाशांच्या िसाहतींची 

वनर्ममती कररे्. मधमाशा पालन व्यिसाय करर्ाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रवशक्षर् देरे्, मागणदशणन कररे्, उत्पादीत मध 
गोळा कररे् इ.कामे कें द्रचालक मधपाळ हे करतील. 
कें द्रचालक  मधपाळ यांची कामे खालीलप्रमारे् असतील:- 

1) प्रजननाव्दारे प रेशा िसाहती वनमार् कररे्. 
2) मधमाशा पालन व्यिसाय करु इच्च्िर्ाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रवशक्षर् देरे्. 
3) प्रवशवक्षत लाभार्थ्यांना मधमाशांच्या िसाहती मंडळाने ठरविलेल्या ककमतीस उपलब्ध करुन देरे्. 
4) लाभार्थ्यांनी व्यिसाय स रु केल्यानंतर त्यांना या कें द्रामाफण त िळेोिळेी मागणदशणन ि सहाय्य कररे्. 
5) या िसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाच ेसंकलन कररे्. 

कें द्रचालक  मधपाळ ि संस्र्थांची वनिड याबाबतची कायणपध्दती :- 
मधमाशा िसाहतीच े प्रजनन ि पालन करर्ारे उद्योजक ि कें द्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी 

सिणसाधारर् उद्योजक/संस्र्था यांचेकडून खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जावहरातीव्दारे अजण मागविण्यात 
यािते.  

कृवष ि फलोत्पादन विभाग, िन विभाग तसेच ग्रामसेिक, विविध कायणकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्र्था 
यांच्यामाफण त ि मंडळाचे तांवत्रक कमणचाऱ्यांमाफण त व्यक्तीगत संपकाव्दारे या योजनेची प्रचार ि प्रवसध्दी करण्यात 
यािी  ि जास्तीत जास्त लाभार्थींचा सहभाग या योजनेत घेण्यात यािा.  

ियैच्क्तक कें द्रचालकासाठी पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमारे् आहेत:- 

1) वकमान दहािी पास. 
2) 21 िषापेक्षा जास्त िय. 
3) अशा व्यक्क्तच्या नाि ेअर्थिा त्या व्यच्क्तच्या क ट ंबातील कोर्त्याही व्यक्तीच्या नांि ेवकमान एक  

एकर शेतजमीन ककिा भाडेतत्िािर घेतलेली शेत जमीन. 
4) लाभार्थींकडे मधमाशापालन, प्रजनन ि मध उत्पादना बाबतीत लोकांना प्रवशक्षर् देण्याची क्षमता ि  

स विधा. 

संस्र्था पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमारे् असतील :- 
1)  नोंदर्ीकृत संस्र्था असािी. 
2)  संस्रे्थच्या नांि ेमालकीची ककिा दहा िषांसाठी भाडयाने घेतलेली कमीत कमी 1 एकर शेत जमीन. 
3) प्रवशक्षर् कें द्र चालविण्यासाठी संस्रे्थच्या नांि ेअर्थिा भाडयाने घेतलेली वकमान 1,000 चौ.फूट क्षेत्राची 

स योग्य इमारत. 
4) संस्रे्थकडे मधमाशापालन, प्रजनन ि मध उत्पादन बाबतीत प्रवशक्षर् देण्याची क्षमता असलेले सेिक 

असािते.(लाभार्थी मध उद्योग करर्ा-या पवरसरात मधमाशांना उपय क्त फ लोरा असर्ाऱ्या िनस्पती, शेती 
वपके फळझाडे असर्ाऱ्या पवरसरातील लाभार्थीची वनिड करािी.) 
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कें द्रचालक मधपाळ/संस्र्था ही मंडळ ि मधपाळ शेतकरी यांच्यामधील द िा म्हर्नू काम 
पहार्ार आहे. यामध्ये मधपाळांकडून मावहती गोळा कररे्, त्यांच्या अडीअडचर्ी समजून घेऊन त्यांना 
मागणदशणन कररे्, इत्यावद कामांचा समािशे असेल. 

मधमाशा पालन व्यिसाय करर्ाऱ्या मधपाळांना त्यांचा व्यिसाय यशस्िी करण्यासाठी सतत 
मागणदशणन कररे् आिश्यक असल्याने कें द्रचालकाकंडून या मधपाळांना तांवत्रक मागणदशणन देण्यात याि.े 
मध वनष्ट्कासन, मधाची साठिर्कू ि वनगा, मधमाशाचंी संख्या िाढविरे्, िसाहतीच ेस्र्थलांतर कररे् 
इ.बाबींिरील मागणदशणन कें द्रचालकांनी कराि.े 
(ब) मधपाळ लाभार्थींच्या वनिडीसाठी अटी ि वनकष खालीलप्रमारे् आहेत: - 
 ियैच्क्तक मधपाळ पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमारे् आहेत: - 

1) अजणदार साक्षर असािा. 
2) स्िताःची शेती असल्यास प्राधान्य. 
3) 18 िषापेक्षा जास्त िय.                                       
4) अजणदाराने मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रवशक्षर् कें द्रात 10 वदिसाच ेप्रवशक्षर् घेरे् अवनिायण राहील. 

(क) वनिडलले्या व्यच्क्तस/संस्रे्थच्या कमणचाऱ्यास प्रवशक्षर्:- 
1.  प्रगतीशील मधपाळ प्रवशक्षर् :-   

कें द्रचालक मधपाळ ककिा संस्रे्थच्या सभासदास/कमणचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर 
येरे्थ 20 वदिसांच ेवनिासी प्रवशक्षर् देण्यात येईल.  
2. मधपाळ प्रवशक्षर् :- (Beekeepers training) 

मधपाळास मध संचालनालयामाफण त ककिा संचालनालय ठरिले त्या संस्र्था/व्यच्क्तमाफण त 10 
वदिसाच ेवनिासी प्रवशक्षर् देण्यात येईल.  
3.मधमाशा पालन व्यिसाय िंद प्रवशक्षर् देण्याबाबत :-  

शेतकरी, शाळा कॉलेजच े विद्यार्थी, जषे्ट्ठ नागरीक, शासकीय सेितेील अवधकारी/कमणचारी हे 
मधमाशा पालन एक िंद म्हर् न अर्थिा आिड म्हर् न स रु करण्यासाठी प्रवशक्षर् वमळण्याविषयी मागर्ी 
करतात. त्यांना या योजनेअंतगणत 5 वदिस म दतीच ेिंद प्रवशक्षर् देण्यात येर्ार आहे.  
पात्र लाभार्थींची वनिड करण्यासाठी खालीलप्रमारे् वजल्हास्तरीय सवमती गठीत करण्यात येईल :-  

वजल्हावधकारी      - अध्यक्ष 
उप िन सरंक्षक ( िन विभाग )  - सदस्य 
वजल्हा अवधक्षक, कृषी अवधकारी  - सदस्य 
महाव्यिस्र्थापक, वजल्हा उत्पादन कें द्र - सदस्य 
वजल्हा ग्रामोद्योग अवधकारी   -  सदस्य सवचि 

 

या योजनेच्या प्रवसध्दीसाठी जनजागृती वशबीर ( मेळाि े) आयोजनाबाबत :-  
मधमाशा पालन उद्योगाच्या प्रचार ि प्रवसध्दी होण्यासाठी ताल का स्तरािर अर्थिा गािाचंा 

सम ह करुन मध्यिती वठकार्ी जनजागृती वशबीर (मेळाि)े आयोजीत करण्यात यािते. प्रत्येक वजल््ात 
5 ते 7 मेळाि ेआयोजीत करण्यात यािते, मेळािा 1 वदिसाचा असेल. एका मेळाव्यात सिणसाधारर्परे् 
50 शेतकरी, मधपाळ हजर असािते. 
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लाभार्थींना अर्थणसहाय्य ि अन दानाचे िाटप करण्याची कायणपध्दती:- 
मध योजने अंतगणत मंडळाकडून देण्यात येर्ारे परू्ण अर्थणसहाय्य हे सावहत्य स्िरुपात देण्यात याि.े मध 

उद्योगासाठी लागर्ारी मधपटे्या, मधयंत्र ेि इतर आिश्यक असर्ारे सावहत्य लाभार्थींस प रविण्यात याि.े या 
सावहत्याच्या ककमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही अन दान स्िरुपात ि 50 टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा वहस्सा म्हर्नू 
कजाच्या स्िरुपात देण्यात यािी. कजाची रक्कम ही म द्रा योजना अर्थिा वित्तीय संस्र्थाकडून लाभार्थ्यास 
उपलब्ध करुन घेता येईल. अर्थिा रोखीने स्िग ंतिर्कू म्हर्नू भरता येईल. मंडळामाफण त ज्या लाभार्थ्यांना मध 
उद्योगाच ेप्रवशक्षर् प्रमार्पत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्र्थाकडून कजण घेिू शकतील.  

सावहत्य प रिठा :- 

या योजनेत देण्यात येर्ारे प र्ण अर्थणसहाय्य सावहत्य स्िरुपात असेल. मंडळाची डब्ल्य -3 
एमआयडीसी,गोक ळ वशरगांि,वजल्हा कोल्हापरू येरे्थ स तारी लोहारी कायणशाळा कायान्िीत आहे. या कायणशाळेत 
आयएसआय मानकान सार मधपटे्या,मधयंत्र े ि इतर उपकररे् तयार करण्यात येतात. या कायणशाळेकडून 
लाभार्थ्यांना सावहत्याचा प रिठा करण्यात येर्ार आहे.  

या योजनेंतगणत ज्यानंा िंद प्रवशक्षर् वदलेले आहे अशा लाभार्थींच्या प्रवशक्षर्ािरील खचण या 
योजनेअंतगणत भागविण्यात यािा.  प्रवशक्षर् नोंदर्ी श ल्क प्रती लाभार्थी रु.25/- त्यांच्याकडून घेण्यात यािी. 
तर्थापी अशा लाभार्थींनी िंद म्हर् न मधमाशा पाळण्यासाठी लागर्ारे सिण सावहत्य स्िग ंतिर् क करुन मंडळाच्या 
स तारी लोहारी कायणशाळा गोक ळ वशरंगाि वज. कोल्हाप र यांच्याकडून खरेदी करायच्या आहेत.  

 

लाभार्थींस मध उद्योग सावहत्य प रिठा करण्याची कायणपध्दती:-   
महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळाने पविम घाट विकास योजनेअंतगणत गोक ळ वशरगांि, 

एम.आय.डी.सी.वजल्हा-कोल्हाप र येरे्थ स तारी लोहारी कायणशाळा ही मध उद्योगाच ेसावहत्य मधपटे्या, मधयंत्र,े 
लोखंडी स्टॅन्ड ि इतर सावहत्य तयार कररे्साठी स्र्थापन करण्यात आलेली आहे. त्यावठकार्ी सावहत्य तयार 
करुन लाभार्थीस प रिठा करण्यात यािा.  

 

मध खरेदीच ेधोरर् :-                                                                                                                                
          मधाच ेि मेर्ाच ेखरेदी दर ि विक्री दर वनवित कररे्, मधप्रवक्रया दर वनवित कररे् ि इतर अन षंवगक 
बाबींसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळामाफण त  नेमलेल्या खालील सवमतीने दरवनविती करािी. 

1) म ख्य कायणकारी अवधकारी   -  सवमती अध्यक्ष 
2) अर्थण सल्लागार ि म ख्य लेखा अवधकारी  -  सदस्य 
3) उप म ख्य कायणकारी अवधकारी (मध)  -  सदस्य 
4) संचालक, मध, महाबळेश्वर   -  सदस्य सवचि 
 

खादी ि ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदर्ीकृत करण्यात आलेल्या मधपाळांना त्यांना योजनेंतगणत िाटप 
केलेल्या मधपटे्यांच्या प्रमार्ात मधाची खरेदी मंडळामाफण त करण्यात यािी. लाभार्थींनी त्यांच्या मधपटे्यातील 
मध मंडळ कमणचाऱ्यांसमोर वनष्ट्कासन करून मंडळाच्या आिश्यकते न सार मधाची खरेदी करण्यात यािी.  
 लाभार्थींनी उत्पादीत केलेला मध, मंडळाने ठरिून वदलेल्या ककमतीन सार हमी भािाने मध 
संचानालयामाफण त खरेदी करण्यात यािा. तर्थापी ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादीत मध बाहेर विकायचा असेल 
त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची म भा राहील.   
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इमारत द रुस्ती ि देखभाल :-  
एकात्मीक मधमाशा पालन प्रजनन ि मध उत्पादन (पविम घाट विकास कायणक्रम) योजनेंतगणत 

महाराष्ट्र शासन वनयोजन विभागाकडून मंडळास प्राप्त झालेल्या अन दानातनू महाबळेश्वर येरे्थ 
मंडळाच्या मालकीच्या जागेत  मधमाशा पालन विषयातील िगेिगेळया म दतीचे प्रवशक्षर् कायणक्रम हाती 
घेण्यात याि.े पािसाळा िगळता उिणरीत 8 मवहन्यामध्ये प्रवशक्षर् कायणक्रम आयोवजत करण्यात यािते. 
    

योजना अमंलबजािर्ीसाठी आिश्यक मन ष्ट्यबळ :- 
सद्या मध उद्योगांतगणत 34 पदे कायणरत असून योजनेची अंमलबजािर्ी मंडळास संप र्ण राज्यात 

कराियाची असल्याने सेिावनिृत्त अवधकारी/कमणचारी यांच्या सेिा उपयोगात आर्ता येतील. या 
बाबीिरील खचण या योजनेंतगणत वमळर्ाऱ्या अन दानातून भागविण्यात यािा. 

 मध कें द्र योजना (मधमाशा पालन) ही योजना संपरू्ण महाराष्ट्र राज्यात यशस्िीपरे् 
राबविण्यासाठी सदर योजनेत वकरकोळ बदल/उपाययोजना कररे् यासाठी म ख्य कायणकारी अवधकारी, 
महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ,म ंबई यांना यादिारे अवधकार देण्यात येत आहेत. 

 मधमाशा पालन योजनेिरील खचण हा मागर्ी के-7, 2851 ग्रामोद्योग ि लघ उद्योग या 
लेखाशीषाखालील (2851 5326) 33-अर्थणसहाय्य या अर्थणसंकल्पीय लेखाशीषाखाली सन 2019-20 
करीता मंजूर करण्यात आलेल्या अन दानातून भागविण्यात यािा. 

सदर शासन वनर्णय वित्त विभाग ि वनयोजन विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगर्क सकेंताकं क्रमाकं 201906181702168910 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने, 
 

 

                               ( राजीि आबंीकर ) 
                             कायासन अवधकारी 
प्रवत, 
1) मा. राज्यपालांच ेप्रधान सवचि, राजभिन, मलबार वहल, म ंबई. 
2) मा. म ख्यमंत्री महोदयाचंे अपर म ख्य सवचि, म ख्यमंत्री सवचिालय, म ंबई. 
3) सिण मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, म ंबई. 
4) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,विधानभिन, म ंबई. 
5) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,विधानभिन, म ंबई. 
6) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,विधानभिन,म ंबई. 
7) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय,विधानभिन, म ंबई. 
8) मा. म ख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, म ंबई. 
9) सिण अपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,म ंबई. 
10) विकास आय क्त ( उद्योग), उद्योग संचालनालय, निीन प्रशासन भिन, म ंबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11) व्यिस्र्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळ, म ंबई. 
12) म ख्य कायणकारी अवधकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ,म ंबई. 
13) लेखा अवधकारी, उद्योग संचालनालय, निीन प्रशासन भिन , म ंबई. 
14) वनिडनस्ती (उद्योग-6). 
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