
सन 2017-18 साठी कें द्र पुरस्कृत राष्ट्रीय 
आयुष अभभयानाांतगगत कायगक्रमाांसाठी 
Medicinal Plants अांतगगत मांजुर व भवतरीत 
करण्यात आललेे अनुदान सन 2019-20 मध्य े
सांबांभधत पात्र शेतकऱयाांना भवतरीत करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
सावगजभनक आरोग्य भवभाग 

शासन भनणगय क्रमाांकः आयुष-0119/प्र.क्र.69/आरोग्य-7 
10 वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय सांकूल इमारत 

नवीन मांत्रालय, मुांबई  400001. 
भदनाांक :  14  फेब्रवुारी, 2020 

वाचा :- 
  

1) शासन भनणगय, सावगजभनक आरोग्य भवभाग क्र.आयुष-0318/प्र.क्र.101अ/आरोग्य-7, 
भदनाांक 28 माचग, 2018. 

2) राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मांडळ, आयुष मांत्रालय, नवी भदल्ली याांचे पत्र क्र.Z.18020/32/ 
MH/2017-18/NMPB-II, भदनाांक 06 भडसेंबर, 2018. 

3) सांचालक आयुष, आयुष सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र.आसांमुां/ 
राआअ/कें पुयो/कायग.सभमती/बैठक/भनणगय/2018/आयु-2/867, भदनाांक 18 जानेवारी, 
2019.  

4) शासन समक्रमाांक पत्र क्र.आयुष-0119/प्र.क्र.69/आरोग्य-7, भदनाांक 05 फेब्रवुारी, 2019. 
5) सांचालक आयुष, आयुष सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांच े अ.शा. क्र.आसांमुां/ 

राआअ/2017-18/Medicinal Plants/मांजुर रक्कम/भवतरीत/कायगवाही/2019/आयु-
2/ 11654, भदनाांक 03 ऑगस्ट, 2019. 

6) शासन समक्रमाांक पत्र क्र.आयुष-0119/प्र.क्र.69/आरोग्य-7, भदनाांक 04 सप्टेंबर, 2019. 
7) सांचालक आयुष, आयुष सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र.आसांमुां/ 

राआअ/2017-18/Medicinal Plants/मांजुर रक्कम/भवतरीत/कायगवाही/2019/आयु-
2, भदनाांक 18 सप्टेंबर, 2019. 

8) शासन पत्र क्र.आयुष-0119/प्र.क्र.69/आरोग्य-7, भदनाांक 15 नोव्हेंबर, 2019. 
9) सांचालक आयुष, आयुष सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांचे पत्र क्र.आसांमुां/ 

राआअ/2017-18/Medicinal Plants/मांजुर रक्कम/भवतरीत/कायगवाही/2019/आयु-2/ 
17673, भदनाांक 03 भडसेंबर, 2019.  
 

प्रस्तावना :- 
 

 भारत सरकारने राष्ट्रीय आयुष अभभयान (National AYUSH Mission) ही कें द्र पुरस्कृत 
योजना सप्टेंबर, 2014 मध्ये सुरु केलेली आहे.  सदर योजनेनुसार देशातील सामान्य जनतेकरीता 
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आयुष आरोग्य सेवा व भशक्षण उपलब्ध करणे, आयुवदेीक, होभमओपॅथीक व युनानी औषधाांच्या 
दजात वाढ करणे व सातत्यपूणग गुणात्मक औषधी वनस्पती पुरवठा करणे इ. घटकाांचा समावशे 
आहे.  त्याकरीता सदर योजनेच्या मागगदशगक तत्वानुसार सांबांभधत घटकाांसाठी आवश्यक लागणाऱया 
भनधीपैकी काही भहस्सा कें द्र शासनाने व काही भहस्सा राज्य शासनाने उपलब्ध करुन द्यावयाचा 
आहे. 

सांदभाधीन क्र.1 येथील शासन भनणगयान्वये राष्ट्रीय आयुष अभभयान (National AYUSH 

Mission) या कें द्र पुरस्कृत योजनेंतगगत कें द्र भहश्श्यापोटी सन 2017-18 या आर्थथक वषासाठी 
सवगसाधारण (General) घटकाकरीता 60% कें द्र भहश्श्यापोटी रु.1358.88 लक्ष (रु.तेरा कोटी 
अठ्ठावन्न लक्ष अठ्ठयाऐांशी हजार फक्त) व त्यास समरुप 40% राज्य भहश्श्यापोटी रु.905.923 लक्ष 
(रु.नऊ कोटी पाच लक्ष ब्याण्णव हजार फक्त) इतके अनुदान राज्य आयुष सोसायटीस भवतरीत 
करण्यात आले आहे.  

तद्नांतर उपरोक्त सांदभग क्र.4 येथील पत्रान्वये सदर अनुदान सन 2018-19 या आर्थथक 
वषात खचग करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तसेच उपरोक्त सांदभग क्र.6 अन्वये पुढील अटी 
व शतीच्या अधीन राहून सदर अनुदान सन 2018-19 या आर्थथक वषात औषधी वनस्पतींसाठी खचग 
करण्यास परवानगी देण्यात आली.:- 

1. सदर औषधी वनस्पतींच्या लागवडींची नोंद सांबांधीत शेतकऱयाांच्या 7/12 मधील पेस 
पध्दतीमध्ये केल्याची खात्री करणे. 

2. शेतकऱयाने सदर वार्थषक औषधी वनस्पती भवक्री केल्याची नोंद पावती सादर करावी. 

3. औषधी वनस्पती बरेच वषग जगणारे झाड असल्यास, टप्याटप्याने भनधी अनुज्ञेय करुन 
झाड भजभवत राहील याची पुणगत: खात्री करुन सदर भनधी 2018-19 या आर्थथक वषात 
औषधी वनस्पती कभरता भवतरीत करणे.   

 तथाभप, उपरोक्त सांदभग क्र.7 अन्वये आयुष सांचालनालयाने सन 2017-18 मधील औषधी 
वनस्पती या घटकाांतगगत मांजुर अनुदान औषधी वनस्पतींची लागवड केलेल्या शेतकऱयाांना सन 
2019-20 मध्ये भवतरीत करण्याची परवानगी देण्यात यावी व बरेच वषग जगणारे झाडाकरीता पुढील 
योग्य तपासणी केल्यानांतर अनुदान भवतरीत केल्याच्या पुढील आर्थथक वषात खचग करण्यास 
परवानगी भमळण्याची भवनांती शासनास केली होती.  

शासन भनणगय :-  
 

  आयुष मांत्रालय, कें द्र शासन याांच्या अधगशासकीय पत्र क्र.Z.18020/32/MH/2019-20/ 

NMPB-II, भदनाांक 30.08.2019 पत्रान्वये सन 2017-18 मध्ये भवतरीत केलेले अनुदान पूणगपणे 
उपयोगात आणनू प्रगती अहवाल सहा मभहन्यात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
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तरी कें द्र शासनाच्या सदर भदनाांक 30.08.2019 रोजीच्या पत्रातील अटींचे पालन करण्याच्या 
अधीन राहून राष्ट्रीय आयुष अभभयान सन 2017-18 मध्ये मांजूर भनधी हा सन 2017-18 मध्ये 
औषधी वनस्पतीची लागवड केलेल्या शेतकऱयाांना सन 2019-20 या आर्थथक वषात भवतरीत 
करण्यास तसेच बरेच वषग जगणाऱया झाडाकरीता पुढील योग्य तपासणी केल्यावर टप्याटप्याने 
भनधी अनुज्ञये असल्याने अनुदान भवतरीत केल्याच्या पुढील आर्थथक वषात खचग करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे.      

 

सदर शासन भनणगय, भवत्त भवभागाच्या अनौपचारीक सांदभग क्रमाांक 407/2019/व्यय-13, 
भदनाांक 30.12.2019 अन्वये प्राप्त सहमतीने भनगगभमत करण्यात येत आहे. 
 

 सदर शासन भनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202001301410083717 असा आहे.  सदर शासन 
भनणगय भडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

      ( भमलींद कुळकणी  ) 
 अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. महालेखापाल( लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र- 1, मुांबई/ महाराष्ट्र-2, नागपूर.  
2. महालेखापाल,  (लेखा पभरक्षा ), महाराष्ट्र- 1, मुांबई/ महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
3. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान, मुांबई. 
4. सांचालक आयुष, आयुष सांचालनालय, मुांबई. 
5. सांचालक (भवत्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान, मुांबई. 
6. अभधदान व लेखा अभधकारी, मुांबई.  
7. भनवासी लेखा पभरक्षा अभधकारी, मुांबई .   
8. कृषी व पदुम भवभाग (कायासन 9-A), मांत्रालय, मुांबई. 
9. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आभण औषधी वनस्पती मांडळ, साखर 

सांकुल, भशवाजीनगर, पुणे-5. 
10. भनयोजन भवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. भवत्त भवभाग (व्यय-13), मांत्रालय, मुांबई. 
12. सावगजभनक आरोग्य भवभाग, कायासन अथगसांकल्प / लेखा.  
13.  भनवडनस्ती (आरोग्य-7)    
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