रे शीम उद्योग
प्रस्तावना:
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भववष्यात दे खील सदर पवरणामाांची
व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदला ववषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व
ववदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दु ष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू-गभातील पाणी
साठयावर व जवमनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत आहे .
तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या
प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्प भू-धारक शेतक-याांच्या उत्पादनावर ववपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसून येत आहे.
रे शीम उद्योग हा कृवष व वन सांपत्तीवर आधारीत उद्योग असुन यामध्ये रोजगाराची मोठी क्षमता आहे.
प्रकल्पाांतगगत वनवड झालेल्या क्षेत्रामध्ये या उद्योगास पोषक वातावरण असल्याने रेशीम उत्पादन करण्यास भरपूर वाव
आहे . कृवष ववकास दरवृद्धी बरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उां चावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ववववध योजनेच्या माध्यमातून रे शीम उद्योगास प्रोत्साहन दे ण्यात येत असूनही राज्यातील
शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या उद्योगाकडे वळलेले वदसून येत नाहीत. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी
जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसार करणेसाठी या घटकाचा
समावेश नानाजी देशमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत करण्यात आलेला आहे.
उवद्दष्टे :
1. रे शीम उद्योगाच्या माध्यमातून प्रकल्पाांतगगत समाववष्ट गावसमूहातील शेतक-याांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन वनमाण
करून उत्पन्नात वाढ करणे.
2. रे शीम उद्योगाचा समुह आधारीत सवांगीण ववकास करणे.
3. तुती उत्पादन व रेशीम उद्योगात मवहलाांचा सहभाग वाढववणे.
4. नाववन्यपूणग रे शीम तांत्रज्ञान शेतक-याांपयंत पोहचवणे.
5. रे शीम योजनेची फलश्रुती व यशस्वीता याबाबत व्यापक प्रवसद्धी दे वून शेतकऱयाांना या उद्योगासाठी प्रोत्सावहत करणे.
लाभािी वनवडीचे वनकष :
१. इच्छु क लाभार्थ्याकडे मध्यम ते भारी व पाण्याचा वनचरा होणारी जमीन असावी.
२. लागवड केलेल्या तुती क्षेत्रासाठी ससचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे .
३. रे शीम उद्योगासाठी कुटु ां बामध्ये वकमान एक व्यक्ती तुती लागवड व सांगोपनासाठी उपलब्ध असलेले अत्यल्प व अल्प
भूधारक शेतकरी, अनु. जाती/अनु. जमाती/मवहला/वदव्याांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने घटकासाठी पात्र
आहे त.
अिगसहाय्य:
नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत रे शीम उद्योग या घटकासाठी वदलेल्या मापदां डानुसार सामान्य
प्रवगातील लाभािींना ७५% व अनुसूवचत जाती/अनुसूवचत जमाती कवरता ९०% अिगसहाय्य दे य आहे .
अ.

तपशील

एकक

क्र.

मांजूर

प्रकल्प अिग सहाय्याचे प्रमाण

मापदां डानुसार

(मांजूर मापदां डानुसार)

खचग (UNIT
COST)
१.

तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक

प्रवत एकर

सवगसाधारण

अ.जाती / अ.

१,५०,०००/-

(75 %)

१,12,5००/-

जमाती (९0%)

50,000/-

37,5००/-

45,0००/-

१,३५,०००/-

सहाय्य
2.

तुती लागवड ववकास कायगक्रमाांकवरता

प्रवत एकर

सहाय्य
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३.

दजेदार

कोष

सावहत्य

पुरवठा

उत्पादनासाठी

-

वकटकसांगोपन सावहत्य/ शेती अवजारे प्रवत लाभािी
सहाय्य

75,०००/-

५६,२५०/-

६७,५००/-

१,६८,६३९/-

१,२६,४७९/-

१,51,७७५/-

९५,१९७/-

७१,३९७/-

८५,६७७/-

आधुवनक

माांउटे ज (Rotary Mountages( सवहत
४.

वकटकसांगोपन गृह बाांधणी साठी सहाय्य
प्रती लाभािी

मॉडे ल I
(1000 चौ.
फूट)
मॉडे ल II
(600 चौ.
फूट)

सांदभग :- १. केंद्र शासनाची वसल्क समग्र कायान्वयन मागगदशगक सूचना २०१७-२०२०; नां. सीएसबी. ३७ / २ /
ईएफसी /सीएसएस /२०१७-२०/सी एस एस वदनाांक १९/०७/२०१८.

२. वसल्क समग्र Integrated Scheme For Development Of Sericulture Industry (ISDSI) योजना सन २०१८-२०;
जावहरात/रे शीम सांचालनालय, नागपूर/वेबसाईट-www.mahasilk.maharashtra.gov.in

याव्यवतवरक्त बाल्य वकटकाांच्या बागेची दे खभालीसाठी मदत करणे, बाल वकटकसांगोपन सावहत्य उपलब्ध
करणेसाठी मदत करणे (Chawki Rearing Centre), मल्टीएांड वरसलग मवशन (१० बेवसन) उभारणी, अॅटोमॅवटक वरसलग
मवशन (ARM) २०० एन्डस, रे शीम धाग्याला पीळ देणारे यांत्र (४८० एन्डस) उभारणी, मास्टर वरलसग आवण तांत्रज्ञ याांची
सेवा पुरववणे इ. घटकाांचा शेतकरी उत्पादक कांपनी/गटाांना लाभ देता येईल.
तुती लागवड, इतर सावहत्य याबाबतचे ताांवत्रक व आर्थिक मापदां ड रेशीम सांचालनालयाच्या मागगदशगक सुचनेप्रमाणे
असून त्यामध्ये झालेले बदल प्रकल्पासाठी लागू राहतील.
अांमलबजावणीची कायगपद्धती : अांमलबजावणीतील ववववध स्तरावरील जबाबदाऱया
लाभािी
1. इच्छु क लाभािीने घटकाांतगगत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in सांकेतस्िळावर
ऑनलाईन नोंदणी करून अजग करावा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
2. पूवस
ग ांमती वमळाल्यापासून तुती लागवड, प्रकल्प उभारणी पूणग करून ६० वदवसात ऑनलाईन अनुदान मागणी
करावी.
3. वनवडलेल्या लाभािीने ग्राम स्तरावर गठीत खरे दी सवमतीच्या उपस्स्ितीत रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक
सावहत्याची खरे दी करावी.
4. रे शीम उद्योग या घटकाांतगगत अनुदान वमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी करावी. सोबत खरे दी दे यकाांच्या मूळप्रती व
खरे दी सवमतीचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने स्व:साक्षाांकीत करुन ऑनलाईन अपलोड कराव्यात.
5. लाभार्थ्याने सदर व्यवसाय वकमान ३ वषे करणे आवश्यक आहे .
ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती (VCRMC)
१. सवग इच्छु क लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानांतर कागदपत्राांची छानणी समूह सहाय्यक याांचे मदतीने
करून अजाच्या पात्र/अपात्रते बाबत वनणगय घ्यावा. अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत करावे.
२. रे शीम उद्योग सावहत्य खरे दी सवमती वनयुक्त करून वतच्या कामकाजावर वनयांत्रण ठे वणे.
३. सामावजक लेखापरीक्षण करणे.
रे शीम उद्योगासाठी आवश्यक सावहत्य खरे दी सवमती :१. सरपांच - अध्यक्ष
२. उपसरपांच - सदस्य
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३. ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती (VCRMC) सदस्याांपक
ै ी एक मवहला सदस्य - सदस्य
४. कृवष वमत्र/कृवष ताई - सदस्य
५. रे शीम सांचालनालयाचा तालुका स्तरावरील प्रवतवनधी
६. कृवष सहाय्यक - सवचव
(अनुक्रमाांक १, २, ३ पैकी वकमान १ सदस्य, कृवष वमत्र/कृवष ताई, रे शीम सांचालनालयाचा तालुका स्तरावरील
प्रवतवनधी, कृवष सहाय्यक व लाभािी याांची खरे दीच्या वेळी उपस्स्िती अवनवायग)
खरे दी सवमतीच्या कायग व जबाबदाऱया :
१. खरे दी सवमतीने रे शीम उद्योग सावहत्य खरे दी कोठू न व कोणत्या प्रकारे/ पद्धतीने करावयाची आहे याबाबत वनणगय
उपववभागीय कृवष अवधकारी याांचे मागगदशगनानुसार घ्यावा.
२. गावातील वनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची रे शीम उद्योग सावहत्य खरे दी शक्यतो एकाचवेळी करावी.
३. लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष रे शीम उद्योग सावहत्य खरे दी केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र रेशीम उद्योग सावहत्य खरे दी
सवमतीच्या सवचवाांनी सादर करावे.
समूह सहाय्यक
१. इच्छु क लाभािी याांना ऑनलाईन अजग व प्रकल्पाच्या सांकेतस्िळावर नोंदणी करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करणे.
२. लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छानणी लाभािी वनकषानुसार करावी.
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती समोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मांजुरी प्राप्त झाल्यानांतर
तसा ठराव सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
४. लाभार्थ्यांस रे शीम उद्योग या घटकाच्या अटी, शती व अांमलबजावणी बाबत समजावून साांगावे.
५. सांबवां धत कृवष सहाय्यक याांना तुती लागवड, रे शीम उद्योग सावहत्य खरे दी व खरेदी पश्चात अांवतम तपासणीसाठी
मदत करणे.
६. पात्र लाभार्थ्यांना पूवस
ग ांमती बाबत अवगत करणे.
कृवष सहाय्यक
१. लाभािीने ऑनलाईन अजग व सोबत सादर केलेल्या सवग आवश्यक कागदपत्राांची पडताळणी करणे.
२. ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेल्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्राांच्या छानणी आधारे पात्र
अजांच्या

वनयोवजत

प्रकल्प

स्िळाची

पाहणी

करुन

तपासणी

सूचीनुसार

प्रकल्प

स्िळ

रेशीम

लागवडीसाठी/उद्योगासाठी योग्य आहे सकवा नाही, याबाबतचा स्िळ पाहणी अहवाल ऑनलाईन अपलोड करावा व
व प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे भौगोवलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे. यापूवी
याच घटकासाठी इतर शासकीय योजनेतून लाभ घेतला आहे काय, याबाबत खात्री करावी.
३. तुती लागवडीबाबतचे अांदाजपत्रक रे शीम सांचालनालयाच्या मापदां ड व मागगदशगक सुचनेनुसार तयार करणे.
४. तुती लागवडीनांतर मापन पुस्स्तकेत नोंदी घेणे.
५. खरे दी करण्यात आलेले रे शीम उद्योग सावहत्य मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे घटकवनहाय योग्य असल्याबाबत व
खरे दी प्रवक्रया योग्य असलेबाबत मोका तपासणी अहवाल सांकेतस्िळावर अनुदानाच्या वशफारशीसह उपववभागीय
कृवष अवधकारी याांना सादर करावा. तसेच प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे नैऋत्य कोपरा स्िळाचे अक्षाांश/रे खाांशसह
भौगोवलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
६. अनुदान मागणीसाठी दे यके व आवश्यक कागदपत्रे प्रमावणत करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
कृवष पयगवक्ष
े क
कृवष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानांतर कृवष पयगवक्ष
े क याांनी यादृस्च्छक (RANDOM) पद्धतीने २५%
लाभार्थ्याची अनुदान अदायगी पूवी तपासणी करावी व याबाबतच्या नोंदी व मापनपुस्स्तकेची खात्री करून प्रमावणत
कराव्यात. अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून दे य अनुदान अदायगीसाठी योग्य असलेबाबत खात्री करून
पयगवक्ष
े कीय अहवाल सादर करावा.
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उपववभाग स्तर (लेखावधकारी)
अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपववभाग स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून
पडताळणी करून पात्र प्रस्तावाांना उप ववभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डे अनुदान अदायगीसाठी वशफारस करावी.
उपववभागीय कृवष अवधकारी
1. ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कागदपत्राांची छाननी नांतर पात्र/
अपात्रते बाबत वनणगय घेऊन सांबवां धत लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पूवस
ग ांमती प्रदान करावी. लाभािी अपात्र असल्यास
कारणे नमूद करावीत.
2. प्रकल्पाांतगगत वनवड झालेल्या रे शीम उद्योग लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार तुती लागवडीकवरता आवश्यक रोपाांचा
पुरवठा करण्याचे वनयोजन व कायगवाही करावी.
3. ऑनलाईन अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्प सहाय्यक (कृवष पयगवक्ष
े क) उपववभाग स्तर
याांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून दे य अनुदान अदायगीसाठी योग्य असलेबाबत खात्री करावी.
4. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन वशफारस झालेल्या पात्र प्रस्तावाांची देय अनुदान अदायगी प्रस्ताव प्राप्त झालेनांतर
DBT द्वारे िेट लाभार्थ्यांना आधार सांलग्न बँक खात्यामध्ये वगग करण्यास मांजुरी द्यावी.
5. कृवष सहाय्यक याांनी अवगत केल्यानांतर यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूवी
तपासणी करावी.
6. वनवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी रेशीम उद्योग सांचालनालयातील अवधकाऱयाांच्या मदतीने सदर घटकाचे प्रवशक्षण
आयोवजत करावे. तसेच शेतकऱयाांचे लागवडपूवग व लागवडीनांतर रे शीम वकडी सांगोपनाचे प्रवशक्षण घेणे अवनवायग
आहे . हे प्रवशक्षण जुन्या शेतकऱयाच्या शेतावर, कृवष ववज्ञान केंद्र अिवा पांजीकृत व अवधकृत रे शीम सांचालनालयाची
मान्यता प्राप्त स्वयांसेवी सांस्िा अिवा शेतीशाळा, कृवष ववद्यापीठ याांचेकडे उपववभागीय कृवष अवधकारी याांनी
आयोवजत करावे.
7. योजनेचे सांवनयांत्रण करणे.
प्रकल्प सांचालक, आत्मा
1. वजल्यामध्ये उपववभाग स्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सूचनेनुसार
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
2. उपववभाग स्तरावर झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने वकमान १% लाभार्थ्यांची तपासणी करावी व
वववहत नमुन्यातील पयगवक्ष
े कीय तपासणी अहवाल सादर करावा.
3. उपववभागीय कृवष अवधकारी याांची मागणी व आवश्यकतेनुसार वनधी उपलब्धतेबाबत सांवनयत्रण करणे.
योजनेच्या सवगसाधारण मागगदशगक सूचना
१. एका कुटु ां बातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ दे ण्यात येईल.
२. या घटकास प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर, ग्रामसभा कायालयातील नोटीस बोडग , मेळावे इत्यादीद्वारे व्यापक प्रवसद्धी
दे ण्यात यावी.
३. तुती रोपाांना ससचना कवरता नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत सूक्ष्म ससचन या घटकाांतगगत वठबक ससचन
या बाबीचा लाभ दे य आहे .
४. तुती रोपाकवरता शासकीय रे शीम फामग, कृवष ववज्ञान केंद्र, कृवष ववद्यापीठे , शासकीय रोपवाटीका, सामावजक
वनीकरण ववभागाच्या रोपवाटीका इ. वठकाणी रे शीम सांचालनालयामधील वजल्हास्तरीय अवधकाऱयाांच्या मदतीने तुती
रोपे उपलब्धतेबाबत वनयोजन करण्यात यावे. तसेच वनवड झालेल्या लाभार्थ्यांना दजेदार रोपाांची वनर्थमती स्वतःच्या
क्षेत्रावर तयार करण्याची मुभा दे ण्यात यावी.
५. तुती लागवडीचा कालावधी जून ते ऑक्टोबर अखेर पयंत राहील. या कालावधीत वनवश्चत केलेल्या क्षेत्रावर तुती
लागवड होईल याची सवग सांबवां धत क्षेत्रीय अवधकारी व कमगचारी याांनी दक्षता घ्यावी.
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६. समूह स्वरुपात लागवड होईल अशा प्रकारे वनयोजन करावे.
७. प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी गावसमूहातील गावसमूह सहाय्यक/सांबवधत कृवष सहाय्यक याांनी करून अजामध्ये
काही त्रुटी असल्यास या त्रुटींची सांबवां धत शेतकऱयाकडू न लगेच पूतगता करून घ्यावी.

खरे दी सवमतीने द्यावयाचे खरे दी प्रमाणपत्र
प्रमावणत

करण्यात

येते

की,

लाभािी

श्री/श्रीमती___________________

मु.पो._____तालूका______वजल्हा______ याांनी रेशीम उद्योग या घटकाांतगगत नानाजी दे शमुख कृवष
सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत या घटकासाठी वववहत केलेल्या खरे दी सवमती समक्ष मागगदशगक सूचनाांना अनुसरून खरे दी
केलेली आहे.
खरे दी केलेल्या रेशीम उद्योग सावहत्याचा तपवशल सावहत्य तपशील

सांख्या

सकमत रु.

खरे दीचे वठकाण

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

लाभािी

खरे दी सवमती सवचव

उपस्स्ित खरे दी सवमती
सदस्य

वदनाांकवठकाण-

(कृवष सहाय्यक)
(नाव

)

(नाव

)

(नाव

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

रे शीम सांचालनालयाचा प्रवतवनधी/

कृवष वमत्र/ कृवष ताई

सदस्य
(नाव

)

(नाव
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)

)

पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी वदनाांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उपस्स्ित

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती

इतर अवधकारी/ कमगचारी

पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाव

सवे नां./गट न. _______
मु.पो. _______________
ता. _______ उपववभाग ________
वज. ______

६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

कामाचा कालावधी

९.

प्रत्यक्ष तुती लागवड क्षेत्र

रे शीम उद्योग

(हे .)
१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी

रे शीम उद्योग सावहत्याचा तपशील-

तपशील

दर

१.
२.
३.
४.
५.
६.

११.

दे यकाची एकुण रक्कम (रु.)

१२.

लाभार्थ्यास देय अिगसहाय्याची रक्कम रु.

१३.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली

सांख्या

एकूण सकमत

होय/नाही

होय/नाही

आहे काय ?
१४.

नसल्यास तफावत रक्कम रु.

१५.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे
काय ?

१६.

लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय
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होय/नाही

अवभप्राय

१७.

गुणवत्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय

तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)

इतर अवधकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)

लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्वाक्षरी
(नाव....................)
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