मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) योजना सन 2019-20
करीता अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत करणे बाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग,
शासन वनणथय क्रमांक:- केव्हीबी-201७/प्र.क्र.16/उद्योग-6
मंत्रालय, मंबई-400 032.
वदनांक :- 21 ऑगस्ट, 2019

संदभथ :- 1. शासन वनणथय सम क्रमांक वदनांक 18 जन 2019
2. महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामद्योग मंडळाचे क्र. कायासन मध विभाग/ मधकेंद्र योजना /
2019/2064-2066 वदनांक 9 ऑगस्ट, 2019 चे पत्र.

प्रस्तािना:महाराष्ट्र राज्यात समारे 70 टक्के लोकसंख्या शेती व्यिसायािर उपवजिीका करत आहे . मधमाशांमळे शेती
उत्पनात भरघोस िाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अवधक चालना देणे तसेच मध उद्योग हा केिळ शेतीपरक
व्यिसाय ि जोडधंदा म्हणून न करता एक मख्य उद्योग म्हणून केल्यास ग्रामीण रोजगार वनर्ममतीला चालना वमळणार
आहे .
मधमाशा पालन हा एक िैवशष्ट्टयपूणथ बहउद्देवशय उद्योग आहे . मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या
िसाहतींची संख्या िाढविणे, या उद्योगातील उप उत्पादनांचे संकलन करणे, तसेच मराठिाडा विभागात तेलवबयांच्या
पीकांचे असणारे अवधक ि पविम घाट क्षेत्रात ि तसेच विदभातील वजल््ांत असणारे िनक्षेत्र, कोकण विभागातील
जंगल ि फळबागांचे क्षेत्र अशी िैविध्यपूणथ वनसगथ संपदा असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा िाि आहे.
त्यादृष्ट्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा सदर उवद्दष्ट्टांशी ससंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास
उद्योग म्हणून चालना दे ण्यासाठी राज्यात सिथ वजल्हयांत सदर योजना राबविण्यास शासनाच्या संदभथ क्र. 1
शासनवनणथयाव्दारे मान्यता दे ण्यांत आलेली आहे . मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) यायोजनेसाठी अर्थसक
ं ल्पीत
करण्यांत आलेली तरतूद (60 टक्क्यांच्या मयादेत) महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळास वितरीत करण्यांची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणथय:महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळाने त्यांच्या संदभथ क्रमांक2 च्या पत्रान्िये सादर केलेल्या खालील
खचाच्या प्रस्तािास या शासन वनणथयाव्दारे मान्यता दे ण्यांत येत आहे. सदर अंमलबजािणी करताना याबाबतचे धोरण,
शासन वनणथयातील मागथदशथक तत्िे तसेच वित्तीय वनयमािली नसार कराियाचे आहे .
खचाचा तपवशल खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र.

योजनेतील घटक

भौवतक (लाभार्ी संख्या)

अपेवक्षत आर्मर्क खचथ

180

5.40

1.

मधपाळ प्रवशक्षण कायथक्रम

2.

प्रगतीवशल मधपाळ प्रवशक्षण कायथक्रम

12

0.72

3.

विशेष (छं द) प्रवशक्षण कायथक्रम

67

1.33

4.

जनजागृती वशवबरे ि मेळािे

13

3.96

5.

सावहत्य परिठा ि अनदान
180

34.55

2. प्रगतीवशल मधपाळ

12

13.74

इमारत दे खभाल ि दरुस्ती

---

0.30

1. मधपाळ
6.

एकण

60.00

शासन वनणथय क्रमांकः केव्हीबी-201७/प्र.क्र.16/उद्योग-6

मधमाशा पालन योजनेिरील खचथ हा मागणी के-7, 2851 ग्रामोद्योग ि लघउद्योग, 105 खादी ि ग्रामोद्योग,
(00) (09) मधकेंद्र (कायथक्रम) (2851 5326) या लेखाशीषाखालील (2851 5326) या अर्थसंकल्पीय लेखाशीषाखाली
सन 2019-20 करीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनदानातून भागविण्यात यािा.
सदर शासन वनणथय , वित्त विभाग शासन वनणथय क्र. विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम, वद.17 एवप्रल,
2015 मधील वित्तीय अवधकार वनयम पस्स्तका, 1978- भाग-1, उपविभाग-3,अनक्रमांक 4 वनयम क्रमांक 27 (2)
अन्िये प्रशासवनक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकारानसार वनगथवमत करण्यात येत आहे .

.

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201908211510027110 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने

साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने,

Kavita Vijay
Pawar
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( कविता पिार )
कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :मावहतीसाठी ि आिश्यक त्या उवचत कायथिाहीसाठी अग्रेवषत
1.

विकास आयक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंबई.

2.

मख्य कायथकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई.

3.

अर्थ सल्लागार ि मख्य लेखावधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई.

4.

महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मंबई.

5.

महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर.

6.

अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंबई.

7.

वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंबई.

8.

िवरष्ट्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बा् लेखा परीक्षा विभाग, मंबई.

9.

लेखा अवधकारी, उद्योग संचालनालय, निीन प्रशासन भिन, मंबई. (5 प्रती)

10. कायासन अवधकारी, वित्त विभाग (व्यय-16/अर्थसंकल्प-14/अर्ोपाय), मंत्रालय, मं-32
11. कायासन अवधकारी (प्रशासन-1), उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मंबई.
12. वनिड नस्ती (उद्योग-6).
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