
रेशीम शेती विकास  
विल्हास्तरीय योिनेंतर्गत रेशीम सुत 
उत्पादन अनुदान देणेबाबत.. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन ि िस् रोद्योग वोर् वि ार् 

शासन वनणगय क्रमाांक केपयुो 1416/प्र.क्र.94/रेशीम कक्ष  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा रािरु्रु चौक, मांरालय, मुांबई-400032. 

वदनाांक 22 िानेिारी, 2020. 
िाचा :-  

1) शासन वनणगय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोर् वि ार्, क्रमाांक धोरण 2017/ प्र.क्र.6/टेक्स-5, 
वदनाांक 15 फेब्रिुारी, 2018. 

2) शासन वनणगय, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोर् वि ार्, क्रमाांक रेशीम-केपुयो 1416/ प्र.क्र.94/ 
रेशीम कक्ष, वदनाांक 21 माचग, 2018. 

3) शासन पर, सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग वोर् वि ार्, क्रमाांक केपुयो 1416/ प्र.क्र.94/ रेशीम 
कक्ष, वदनाांक 30 ऑर्स्ट, 2018. 

4) शासन पर, वनयोिन वि ार्, क्रमाांक अनौ.सां.क्र. 66/ का.1481, वदनाांक 04 िुलै, 2019. 
5) सांचालक (रेशीम) याांचे पर  क्रमाांक रे./ काया-8/ रेशीम सूत उत्पा अनु/ वििायो/ 2019/ 

1057, वदनाांक 13 ऑक्टोबर, 2019. 
प्रस्तािना :- 

राज्यातील रेशीम शेतकऱयाांनी उत्पावदत केलेल्या रेशीम कोषाांना राज्यातच बािारपेठ उपलब्ध 
होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यात कोषोत्तर प्रवक्रयेला प्रोत्साहन देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार मल्टीएांड  
रीललर् युवनट, ॲटोमॅवटक वरललर् युवनट ि टसर रील्ड यानग, याांद्वारे घेतल्या िाणाऱया रेशीम सुताच्या 
उत्पादनािर विल्हा िार्षषक योिनेतून अनुदान देण्यास सांद ाधीन वदनाांक 21 माचग, 2018 रोिीच्या 
शासन वनणगयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योिना राबविण्यासाठीचे वनकष, मार्गदशगक 
सुचना ि कायगपद्धती सांद ाधीन वदनाांक 30 ऑर्स्ट, 2018 रोिीच्या पराद्वारे वनवित करण्यात आली 
आहे. आता, वनयोिन वि ार्ाच्या सांद ाधीन वदनाांक 04 िुलै, 2019 रोिीच्या पराच्या अनुषांर्ाने 
कायगपद्धती वनवित करण्याची बाब शासनाच्या विचारावधन होती.  
शासन वनणगय :-  

विल्हा िार्षषक योिनेतून रेशीम सुत उत्पादन योिना राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कायगपद्धती विवहत करण्यात येत आहे :- 

1) सदर योिना राबविण्यासाठी विल्हास्तरािर रेशीम विकास अवधकारी, श्रेणी-1/ श्रेणी-2, 
सांबांवधत विल्हा रेशीम कायालये हे कायान्ियीन यांरणा राहील. 

2) सदर योिनेंतर्गत रेशीम सुत उत्पादनास अनुदान देण्याच्या प्रस्तािास ताांवरक मान्यता 
देण्याचे अवधकार सांबांवधत विल्यातील रेशीम विकास अवधकारी, श्रेणी-1/ श्रेणी-2, याांना 
तसेच, प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता देण्याचे अवधकार सांबांवधत विल्हावधकारी याांना 
राहतील. 
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3) प्रस्तुत योिनेच्या प्रयोिनार्ग रेशीम विकास अवधकारी, श्रेणी-1/ श्रेणी-2, सांबांवधत विल्हा 
कायालये याांना आहरण ि सांवितरण अवधकारी, आवण उप सांचालक/ सहायक सांचालक, 
प्रादेवशक रेशीम कायालय, सांबांवधत वि ार्, याांना वनयांरण अवधकारी म्हणनू घोवषत 
करण्यात येत आहे. 

4) िरील योिना राबविण्यासाठी रेशीम विकास अवधकारी, श्रेणी-1/ श्रेणी-2, सांबांवधत विल्हा 
कायालय याांनी त्या त्या आर्षर्क िषात लार्णारी तरतूद विवहत मार्ाने अर्गसांकल्पीत 
करून  घेण्याची दक्षता घ्यािी ि या योिनेकवरता होणारा खचग त्या-त्या विल्यातील 
विल्हा वनयोिन ि विकास वनधीतून  ार्विण्यात यािा. 

5) सदर योिनेकवरता लार्णारा वनधी हा “मार्णी क्रमाांक- ओ,मुख्य शीषग-2851, र्ौण शीषग-
110, सांवमश्र, ग्रामोद्योग वोर् ि लघुउद्योग वोर् आवण सहकारी सांस्र्ा, तपवशलिारवशषग-31 सहायक 
अनुदाने (ितेनेत्तर) उपतपवशलिार वशषग-09 इतर पेमेंट”  या लेखावशषाखाली 
अर्गसांकल्पीत करण्यात यािा. 

6) वरील सुचन ांसह सांदर् ाधीन श सन ननर्ाय, नदन ांक 21 म चा, 2018 व श सन पत्र, नदन ांक 30 
ऑगस्ट, 2018, य ांद्व रे ननगानमत केलेल्य  म गादर्ाक सुचन , क यापद्धती व ननकष ल गू 
राहतील. 

2. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्र्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202001221645202802 असा आहे. हा शासन 
वनणगय वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

        ( वकशोर पाटील ) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन.  
प्रवत- 

1) प्रधान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई.  
2) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नार्परू. 
3)  सिग विल्हावधकारी 
4) सिग विल्हा कोषार्ार अवधकारी 
5) वनयोिन वि ार् (का-1481), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती) 
6) वित्त वि ार् (व्यय-2), मांरालय, मुांबई (दोन प्रती) 
7) सांचालक, रेशीम सांचालनालय, (म. रा.), प्रशासकीय इमारत क्रमाांक -2, 6 िा माळा, बी - लिर्, 

वसव्हील लाईन्स, नार्परू, 440 001 
8) सिग उपसांचालक/ सहायक सांचालक, प्रादेवशक रेशीम कायालये,  
9) सिग रेशीम विकास अवधकारी, श्रेणी-1/ श्रेणी-2, विल्हा रेशीम कायालये,  
10) वनिड नस्ती (रेशीम कक्ष). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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