रेशीम शेती विकास
विल्हास्तरीय योिनेंतर्गत रेशीम कोषाांना
उत्पादनािर

आधारीत

प्रोत्साहनात्मक

अनुदान दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन ि िस्रोद्योग वोर् वि ार्
शासन वनणगय क्रमाांकः एनपीएस-1118/प्र.क्र.66/ रेशीम कक्ष
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा रािर्ुरू चौक
मांरालय, मुांबई -400032
वदनाांक :- 3 सप्टें बर, 2019.
िाचा :1) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोर् वि ार्, शासन वनणगय क्रमाांक: रेशीम 1106/प्र.क्र.73/ रेशीम कक्ष ,
वदनाांक 8 सप्टें बर, 2010

2) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोर् वि ार्, शासन वनणगय क्रमाांक: िस्त्रोद्योग वोर् धोरण 2017/
प्र.क्र.6/ टे क्स-5, वदनाांक 15 फेब्रुिारी, 2018
3) सांचालक (रेशीम) याांचे पर क्र.काया-8/वििायो/कोष अनुदान/प्रस्ताि/18-19 /227
वद. 2 मे, 2018.
4) सांचालक (रेशीम) याांचे पर क्र.काया-8/वििायो/कोष अनुदान/18-19/1282
वद. 29 ऑर्स्ट, 2018.
प्रस्तािना :रेशीम उद्योग वोर् हा कृषी ि िनसांपत्तीिर आधारीत रोिर्ाराची प्रचांड क्षमता असलेला उद्योग वोर् आहे.
या उद्योग वोर्ाच्या माध्यमातून ग्रावमण ार्ातील िनतेचा आर्थिक स्तर िाढविणे ि शहरी ार्ाकडे होणारे
स्िलाांतरण िाांबविणे शक्य आहे. समािातील सिग िर्ातील ि ियोर्टातील लोकाांना रोिर्ाराची सांधी
दे णारा हा एकमेि खारीशीर उद्योग वोर् आहे. रेशीम उद्योग वोर्ाचे महत्ि ि रोिर्ार वनर्थमतीला असणारा िाि
विचारात घेिून रेशीम उद्योग वोर्ाला राज्याच्या अिगव्यिस्िेत केंद्रस्िानी आणण्यासाठी सांद ग क्र.2 येिील
राज्याचे नविन िस्त्रोद्योग वोर् धोरण 2018-23 मध्ये अनेक उपाययोिना करण्याचा वनणगय शासनाने घेतला
आहे. त्या अनुषांर्ाने तुती रेशीम शेतीसाठी विल्हास्तरीय योिनेतांर्गत रेशीम कोषास (सी.बी. िाणाचे
कोष ि बी.व्ही. िाणाचे कोष ) याकरीता उत्पादनािर आधारीत प्रोत्साहनात्मक अनुदान दे ण्याचा प्रस्ताि
सांचालक (रेशीम) याांनी त्याांचे सांद ावधन क्र. 3 ि 4 येिील परान्िये सादर केला होता. त्यास अनुसरून
तुती रेशीम शेतीसाठी विल्हास्तरीय योिनेंतर्गत रेशीम कोषाांना (सी. बी. िाणाचे कोष ि बी.व्ही.िाणाचे
कोष) याकरीता उत्पादनािर आधारीत प्रोत्साहनात्मक अनुदान दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
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शासन वनणगय:रेशीम विस्तार ि विकास कायगक्रमाांतर्गत राज्यातील शेतक-याांनी उत्पादन केलेल्या रेशीम
कोषाांना प्रोत्साहन दे ण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्या अनुषांर्ाने तुती रेशीम शेतीसाठी विल्हास्तरीय
योिनेतांर्गत रेशीम कोषाांना (सी.बी.िाणाचे कोष ि बी.व्ही.िाणाचे कोष

) याकरीता उत्पादनािर

आधारीत प्रोत्साहनात्मक अनुदान प्रती वकलो खालील नमूद तपशीलाप्रमाणे दे ण्यास शासन याद्वारे
मान्यता दे त आहे :-

2.

कोषाचा प्रकार

प्रती वकलो अनुदानाचा दर रुपये

सी.बी. िाणाचे कोष

30

बायोव्होलटाईन कोष

50

विल्हा िार्थषक योिनेतून शेतक-याांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान योिना राबविण्यासाठी खालील

प्रमाणे कायगपध्दती विहीत करण्यात येत आहे :1) ला ािी रेशीम शेतक-याांची नोंदणी ऑनलाईन मावहती प्रणालीिर (MIS) असणे बांधनकारक
राहील.
2) तुती लार्िडीची

म
ू ी अव लेखात

7/12 उता-यािर वपकपाण्याची नोंद असणे आिश्यक

राहील.
3) शेतक-याांना पुरिठा करण्यात आलेले अांडीपुांि, चॉकी अळ्या ह्या शासनमान्य सांस्िेकडू न घेणे
आिश्यक असून त्याच्या अद्योग वयाित नोंदी सांबांवधत विल्हा रेशीम कायालयाांने ठे िणे बांधनकारक
राहील.
4) रेशीम शेतक-याांना सांर्णीकृत बारकोड असलेले पासबुक दे ण्यात येिून त्या पासबुकमध्ये
बॅचिाईि अांडीपुि/ चॉकी ि त्याच्या कोष उत्पादनाची नोंद ठे िण्यात यािी.
5) या योिनेतून ला

घेणा-या शेतक-याांनी उत्पादीत केलेले कोष राज्यातील शासकीय/

शासनमान्य कोष खरेदी-विक्री बािारपेठेमध्ये विक्री करणे बांधनकारक राहील.
6) राज्यातच कोषाची विक्री होिून कोष प्रक्रीया उद्योग वोर् िाढीकरीता खािर्ी वरलसग ि
उद्योग वोिकाांसाठी कोष खरेदी विक्री बािारपेठेची सुविधा सांचालक (रेशीम) याांनी उपलब्ध करून
द्योग वािी.
7) रेशीम शेतक-याांची उत्पादनक्षमता िाढविण्यासाठी सदर अनुदान उत्पादनािर आधारीत
असल्याने सरासरी 100 अांडीपुांिाला 55 वकलो कोष इतके वकमान उत्पादन घेणा-या
शेतक-यालाच या अनुदानाचा ला दे य राहील.
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8) सदरचे अनुदान हे डबल , डार्ाळ ि पोचट कोषास दे य राहणार नाही.
9) या योिनेचा ला , ला ािी शेतक-याने तूती लार्िड केलेल्या एकूण क्षेरापैकी फक्त एक
एकर तुती लार्िडीिर उत्पादीत होणा-या राज्याच्या सरासरी कोष उत्पादनाच्या मयादे त
राहील.
10) परराज्यातून आिक झालेल्या ि व्यापा-याांच्या कोषासाठी ही योिना लार्ू राहणार नाही.
11) रेशीम शेतक-याांनी कोषाची विक्री केल्यानांतर कोषाची रक्कम त्याांच्या बचत खात्यात (NEFT/
RTGS) द्वारे िमा करणे सांबांवधत कोष बािारपेठेस बांधनकारक राहील. कोष विक्रीची रक्कम
रोखीने अदा केल्यास सदर अनुदान अनुज्ञय
े राहणार नाही.
12) रेशीम उत्पादक शेतक-याांनी या योिनेखाली अनुदान वमळण्यासाठी कोष विक्रीची मुळ
पािती, कोष विक्रीच्या िमा रकमेची नोंद असलेल्या बँक पासबुकची छायाप्रत इत्यादी समुह
प्रमुखाांच्यामाफगत सांबांवधत विल्हा रेशीम कायालयाकडे सादर करणे आिश्यक राहील.
13) रेशीम मावहती प्रणालीिर नोंदविलेले बॅचिाईि अांडीपुांि /चॉकी ि उत्पादीत कोष ि विक्रीच्या
मावहतीनुसार तसेच, पासबुकिरील नोंदीनुसार क्षेरीय अवधका-याांनी शेतक-याांचे अनुदानाचे
प्रस्ताि तयार करािे.
14) शेतक-याांनी प्राप्त केलेल्या कोष विक्रीच्या पाितीच्या आधारे ि रेशीम मावहती प्रणालीिरील
नोंदीनुसार त्याांच्या अनुदानाची रक्कम वनवित करण्याची िबाबदारी सांबवधत विल्हा रेशीम
विकास अवधकारी याांची राहील.
15) शेतक-याांचे अनुदानाचे प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानांतर सांबांवधत विल्हा रेशीम विकास अवधका-याने
ते तपासून सहायक सांचालक (रेशीम) याांचेकडे ताांवरक मान्यतेकरीता सादर करािे. सहायक
सांचालक (रेशीम) याांनी योग्य प्रस्तािाांना मांिूरी वदल्यानांतर सदरचे प्रस्ताि प्रशासकीय
मान्यतेकरीता विल्हावधकारी, विल्हा वनयोिन सवमती याांचेकडे

पाठविण्यात यािे.

विल्हावधकारी याांनी अनुदानाचा वनधी सांबांवधत विल्हा रेशीम कायालयास वितरणासाठी
उपलब्ध करून द्योग वािा.
16) विल्हा िार्थषक योिनेमध्ये उत्पादनािर आधारीत कोष अनुदानाची आिश्यक तरतूद करून
घेण्याची िबाबदारी सांबवधत विल्हा रेशीम अवधका-याची राहील.
17) या योिनेतील पार ला ार्थ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान िेट ला

हस्ताांतरण (DBT) नुसार

MAHADBT पोटग लच्या माध्यमातून शेतक-याांच्या बचत खात्यात िमा करणे बांधनकारक
राहील.
18) या योिनेची योग्य पध्दतीने ि प्र ािीपणे अांमलबिािणी करण्याची िबाबदारी ि वनयांरण
सांचालक (रेशीम) याांचे राहील.
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3.

िरील अनुदान योिनेसाठी पार ठरणा-या शेतक-याांनी उत्पादीत केलेल्या रेशीम कोषाचा

दिा तसेच बािारपेठेतील कोष खरेदी-विक्री इत्यादींबाबतचे वनकष वनवित करून मार्गदशगक सुचना
क्षेरीय कायालयास दे ण्याची कायगिाही सांचालक (रेशीम) याांनी करािी.
4.

सदर योिना सन 2019-20 पासून विल्हा िार्थषक योिनेत समाविष्ट्ठ करण्यास वनयोिन ि

वित्त वि ार्ाने मान्यता वदली आहे . त्यानुसार िरील योिना राबविण्यासाठी होणारा खचग त्या त्या
विल्हयातील विल्हा वनयोिन ि विकास वनधीतून ार्विण्यात यािा.
5.

सदर शासन वनणगय वनयोिन वि ार्ाच्या सहमतीने ि वित्त वि ार्ाच्या अनौपचारीक सांद ग

क्र.236/2019/व्यय-2, वद.22.07.2019 अन्िये वमळालेल्या सहमतीनुसार वनर्गवमत करण्यात येत
आहे .
6.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201909031324174502 असा आहे . हा शासन
वनणगय वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Ashish Anaclet
Lopes

Digitally signed by Ashish Anaclet Lopes
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing
and Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=97c1663938db95bf4b157b5906fb45b17fdf64e8db800c9618de0
46d6e51497c,
serialNumber=4c69f8b7f13f76b97aa93b0d155291c61823c6e1d678a555f
6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lopes
Date: 2019.09.03 13:42:39 +05'30'

( आ. अ. लोवपस )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रवत 1) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखापवरक्षा), मुांबई
2) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखापवरक्षा), नार्पूर
3) सांचालक , लेखा ि कोषार्ारे , मुांबई
4) सिग वि ार्ीय आयुक्त.
5) सिग विल्ह्याांचे विल्हावधकारी,
6) सिग विल्हा कोषार्ार अवधकारी,
7) वनयोिन वि ार् (का-1481), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती)
8) वित्त वि ार् (व्यय-2), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती)
9) सांचालक, रेशीम सांचालनालय, (म. रा.), प्रशासकीय इमारत क्रमाांक -2, 6 िा माळा, बी विर्, वसव्हील लाईन्स, नार्पूर, 440 001
10) सिग सहायक सांचालक, प्रादे शीक रेशीम कायालय,
11) सिग विल्हा रेशीम विकास अवधकारी श्रेणी 1 / 2, विल्हा रेशीम कायालय,
12) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानस ा/ विधानपवरषद
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13) महाराष्ट्र राज्यातील सिग सांसद सदस्य
14) सिग विधानमांडळ सदस्य, विधान िन, मुांबई
15) मा.राज्यपालाांचे सवचि
16) मा.मुख्यमांरी याांचे अपर मुख्य सवचि
17) सिग मांरी ि राज्यमांरी याांचे खािर्ी सवचि
18) बहु िन समाि पाटी , डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुांबई -400001
19). ारतीय िनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श , सी.डी.ओ.बॅरॅक नां.1, योर्क्षेम समोर, िसांतराि
ार्ित चौक, नरीमन पाँईट, मुांबई -400020.
20). ारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314 राि ि
ु न, एस.व्ही.पटे ल रोड, मुांबई
21). ारतीय कम्युवनस्ट पाटी (माक्सगिादी) महाराष्ट्र कवमटी, िनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल
पॅलेस, िरळी, मुांबई -400013.
22). इांवडयन नॅशनल कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी िन, फ्री प्रेस िनगल मार्ग, नरीमन पाँईट,
मुांबई -400021.
23). नॅशनवलस्ट कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी िन, फ्री प्रेस िनगल मार्ग, नरीमन पाँईट,
मुांबई -400021.
24). वशिसेना, वशिसेना िन, र्डकरी चौक, दादर, मुांबई -400028.
25). वनिड नस्ती (रेशीम कक्ष),
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