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मधुमक्षिका पालन 
 
प्रस्तावना: 

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर क्षवपरीत पक्षरणाम क्षदसून येत असून, भक्षवष्यात देखील सदर पक्षरणामाांची 
व्याप्ती वाढणार असल्याच े राज्याच्या हवामान बदला क्षवषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व 
क्षवदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे जाव े लागत असून, भ-ूगभातील पाणी 
साठयावर व जक्षमनीच्या आरोग्यावर क्षवपक्षरत पक्षरणाम होत आहे. पक्षरणामी शेतीमधील क्षपकाांची उत्पादकता घटत आहे. 
तसेच पणूा नदीच्या खो-यातील भ-ूभाग हा क्षनसगगत:च िारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या 
प्रक्षतकूल पक्षरस्स्ितीमध्ये अल्प भ-ूधारक शेतक-याांच्या उत्पादनावर क्षवपरीत पक्षरणाम होत असल्याच े क्षदसनू येत आहे. 
हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पक्षरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सिम करण्याच्या उदे्दशाने महाराष्र 
शासनाचा जागक्षतक बकेँच्या अिगसहाय्याने नानाजी देशमखु कृक्षष सांजीवनी प्रकल्प सरुु करण्यात आलेला आहे. 

मधमाशाांच ेपालन व्यवस्स्ित केले आक्षण त्यापासून क्षमळणारा मध एकक्षित करून तो बाटल्यात भरून क्षवकला 
तर एक एकर शेतात ठेवलेल्या मधमाशाांच्या पेट्यातून वषाकाठी ५० हजार ते ६० हजार रुपयाांचा मध जमा होऊ 
शकतो. मध हे एक शक्तीदायक, पौष्टीक अन्न व औषध आहे.  मधमाशाांचे मेण हे सौंदयग प्रसाधने तसचे औद्योक्षगक 
उत्पादनाचा घटक आहे. केवळ मध व मेणासाठीच नव्हे तर मधमाशाांकडून होणाऱ्या परागीकरणामुळे उत्पादनात 
चाांगल्या प्रमाणात वाढ  होते. 

त्यामुळे प्रकल्प िेिामध्ये मधुमक्षिका पालनाद्वारे शेतकऱ्याांना परूक उत्पन्न क्षमळवून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण 
भागात रोजगार क्षनर्ममती होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृक्षष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत “ 
मधुमक्षिका पालन ” या घटकाचा समावशे करण्यात आलेला आहे. 

 
उदे्दश: 
१. नानाजी देशमुख कृक्षष सांजीवनी प्रकल्पात समावशे करण्यात आलेल्या गाव समूहात “मधुमक्षिका पालन” या 

घटकाांतगगत मधुमक्षिका पालनाद्वारे भकू्षमहीन व्यक्ती/ शेतकऱ्याांना परूक उत्पन्न क्षमळवून देणे.   
२. ग्रामीण भागातील मधुमक्षिका पालन व्यवसायास चालना क्षमळावी व आहारामध्ये  मधाचा समावशे व्हावा. 

 
लाभािी क्षनवडीचे क्षनकष 

प्रकल्पाांतगगत क्षनवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृक्षष सांजीवनी सक्षमतीने (VCRMC) लाभािी क्षनवडताांना भकू्षमहीन 
व्यक्ती, अत्यल्प व अल्प भधूारक शेतक-याांमधील अनुसूक्षचत जाती, जमाती, मक्षहला, क्षदव्याांग व सवगसाधारण शेतकरी 
या प्राधान्यक्रमाने लाभािाची क्षनवड करावी. 

 
अिगसहाय्य  
            मधुमक्षिकापालन या घटकाच ेखालीलप्रमाणे आर्मिक क्षनकष आहेत.  

अ.न तपशील दर 
एकूण खचग रु. 

(कमाल ५० 
सांचासाठी)   

सवग लाभािी - ४० 
% अनुदान रु. 

१ मधुमक्षिका सांच  

रु.२०००/-प्रती मधुमक्षिका सांच (४ 
खणाांची चौकट, राणीमाशीसह 
मधमाशाांचे पोळे) नुसार प्रत्यि खचाच्या 
४० टक्के कमाल रु.८००/ सांच     

१,००,०००/- ४०,०००/- 
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२ 
मधुमक्षिका वसाहत (स्टँडडग 

मधुमक्षिका पेटी) 

रु.२०००/-प्रती स्टँडडग मधुमक्षिका 
पेटीकरीता प्रत्यि खचाच्या ४० टक्के 
कमाल रु.८००/ सांच     

१,००,०००/- ४०,०००/- 

३ 
मध काढणी यांि व फुड गे्रड 

मध कां टेनर 

रु.२०,०००/-प्रती युक्षनट प्रमाणे प्रत्यि 
खचाच्या ४० टक्के कमाल रु.८०००/ 
सांच     

२०,०००/- ८,०००/- 

एकूण २,२०,०००/- ८८,०००/- 
 

या घटकाअांतगगत जास्तीत जास्त ५० मधुमक्षिका सांच, ५० स्टँडडग मधुमक्षिका पटेी व मध काढणी यांि व फुड गे्रड मध 
कां टेनर खरेदीसाठी अनुदान देय असून यापिेा कमी खरेदी केल्यास त्याच्या प्रमाणात अनुदानाचा लाभ देय आहे. 
(सांदभग :- एकास्त्मक फलोत्पादन क्षवकास अक्षभयान अांमलबजावणी मागगदशगक सचूना सन - 2018-19)   
  
अांमलबजावणीतील क्षवक्षवध स्तरावरील जबाबदाऱ्या 
लाभािी  
1. इच्छुक लाभािीने घटकाांतगगत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in सांकेतस्िळावर 

ऑनलाईन नोंदणी करून अजग आवश्यक कागदपिासह अपलोड करावा. 
2. क्षनवडलेल्या लाभािीने गठीत खरेदी सक्षमतीच्या उपस्स्ितीत मधुमक्षिका वसाहत, सांच व मध काढणी यांि 

इत्यादीची खरेदी करावी. 
3. पवूगसांमती क्षमळाल्या पासून एक मक्षहन्याच्या आत मधुमक्षिका व इतर आवश्यक बाबींची खरेदी करून ऑनलाईन 

अनुदान मागणी करावी. 
4. मधुमक्षिका पालनासाठी प्रक्षशिण घेणे आवश्यक राहील.  
5. मधुमक्षिकापालन या घटकाांतगगत अनुदान क्षमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी उपक्षवभागीय कृक्षष अक्षधकारी याांचकेडे 

करावी. सोबत खरेदी देयकाांच्या मूळप्रती व खरेदी सक्षमतीचे प्रमाणपि लाभार्थ्याने स्व:सािाांकीत करुन ऑनलाईन 
अपलोड कराव.े 

 

मधुमक्षिका खरेदी सक्षमती : 
१.सरपांच - अध्यि  
२.उपसरपांच - सदस्य  
३.इतर ग्राम कृक्षष सांजीवनी सक्षमती (VCRMC) मक्षहला सदस्य - सदस्य 
४.कृक्षष क्षमि/कृक्षष ताई - सदस्य 
५.कृक्षष सहाय्यक - सक्षचव 

(अनुक्रमाांक १, २, ३ पकैी क्षकमान १ सदस्य, कृक्षष क्षमि/कृक्षष ताई, कृक्षष सहाय्यक व लाभािी याांची खरेदीच्या वळेी 
उपस्स्िती अक्षनवायग ) 

 

खरेदी सक्षमतीच्या कायग व जबाबदाऱ्या : 
१. खरेदी सक्षमतीने मधुमक्षिका खरेदी कोठून व कोणत्या प्रकारे/पद्धतीने करावयाची आहे, याबाबत क्षनणगय 

उपक्षवभागीय कृक्षष अक्षधकारी याांचे मागगदशगनानुसार घ्यावा. 
२. गावातील क्षनवड झालेल्या पाि सवग लाभार्थ्यांची मधुमक्षिका वसाहत, सांच व मध काढणी यांि याांची खरेदी शक्यतो 

एकाचवळेी करावी. 
३. लाभािीनी खरेदी केली असल्याबाबतचे क्षवक्षहत नमुन्यातील प्रमाणपि खरेदी सक्षमतीने सादर कराव.े  
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ग्राम कृक्षष सांजीवनी सक्षमती 
१. इच्छुक लाभार्थ्यांच ेघटकाांतगगत बाबींचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली कागदपि ेसमहू  

सहाय्यक याांचे मदतीने छानणी करुन अजांची भकू्षमहीन व्यक्ती, अत्यल्प व अल्प भधूारक प्रवगग क्षनहाय अनु. जाती, 
अनु. जमाती, मक्षहला, क्षदव्याांग, इतर या प्राधान्यक्रमाने क्षनवड करणे.  

२. इच्छुक लाभार्थ्यांच े ऑनलाईन प्राप्त अजग व कागदपिाांची छानणी करून अजाच्या पाि/अपाि ते बाबत क्षनणगय 
घ्यावा. अपाि अजगदाराांना अपाितेबाबत कारणासह अवगत कराव.े  

३. मधुमक्षिका खरेदी सक्षमती क्षनयुक्त करून क्षतच्या कामकाजावर क्षनयांिण ठेवणे. 
 

समूह सहाय्यक  
१. इच्छुक लाभािी याांना नानाजी देशमुख कृक्षष सांजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या  

सांकेतस्िळावर नोंदणी व अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी. 
२. इच्छुक लाभार्थ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपिाांची छाननी करणे. 
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृक्षष सांजीवनी सक्षमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मांजुरी प्राप्त झालेनांतर 

तसा ठराव सांकेतस्िळावर अपलोड करणे. 
४. लाभार्थ्यांस “मधुमक्षिका पालन” या घटकाच्या अटी व शती ताांक्षिक क्षनकष समजावून साांगाव.े 
५. पाि लाभार्थ्यांना पवूगसांमती बाबत अवगत करणे. 

 
कृक्षष सहाय्यक  
१. लाभािीने ऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कागदपिाांची पडताळणी करणे. 
२. अपलोड केलेल्या कागदपिाांच्या छानणी आधारे पाि अजांच्या क्षनयोक्षजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी करुन तपासणी 

सूचीनुसार प्रकल्प स्िळ मधुमक्षिका पालनासाठी योग्य आहे सकवा नाही, याबाबत स्िळ पाहणी अहवाल 
सांकेतस्िळावर नोंद करावा व प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे भौगोक्षलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून 
सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.  

३. लाभािीने यापवूी मधुमक्षिका पालनाचा इतर शासकीय अिवा या योजनेतून लाभ घेतला आहे काय, याबाबत 
खातरजमा करून स्िळ पाहणी अहवालात नमूद करणे. 

४. लाभार्थ्यांनी मधुमक्षिका प्रकल्प स्िळी परुवठा झाल्याच े ऑनलाईन कळक्षवल्यानांतर खरेदी करण्यात आलेल्या 
मधुमक्षिका मागगदशगक सचूनेत क्षदल्याप्रमाणे योग्य असल्याबाबत तपासणी करून मोका तपासणी अहवाल  
ऑनलाईन अनुदानाच्या क्षशफारशीसह उपक्षवभागीय कृक्षष अक्षधकारी याांना सादर करावा. तसचे प्रकल्पाच्या DBT 
App द्वारे नैऋत्य कोपरा स्िळाचे अिाांश/रेखाांशसह भौगोक्षलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर 
अपलोड करणे.  

1. अनुदान मागणीसाठी देयके व आवश्यक कागदपि े प्रमाक्षणत करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.  
 

 

कृक्षष पयगविेक 
कृक्षष सहाय्यक याांनी  अवगत केल्यानांतर कृक्षष पयगविेक याांनी अनुदान अदायगी पवूी लाभािी सांख्येच्या २५% 

लाभािींची तपासणी करावी.  अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून देय अनुदान अदायगीसाठी योग्य असलेबाबत 
खािी करून पयगविेकीय अहवाल सादर करावा. 
 

उपक्षवभाग स्तर (लखेाक्षधकारी) 
       ऑनलाईन अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर त्यासाठीच ेलेखाक्षधकारी उपक्षवभागस्तर याांनी 
अनुदान प्रस्ताव तपासनू पडताळणी करून पाि प्रस्तावाांना उप क्षवभागीय कृक्षष अक्षधकारी याांचकेडे अनुदान 
अदायगीसाठी क्षशफारस करावी.  
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उप क्षवभागीय कृक्षष अक्षधकारी 
१. ग्राम कृक्षष सांजीवनी सक्षमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कागदपिाांची छाननी नांतर पाि/ 

अपािते बाबत क्षनणगय घेऊन सांबांक्षधत लाभािी याांना ऑनलाईन पवूगसांमती प्रदान करावी. लाभािी अपाि असल्यास 
कारणे नमूद करावीत. 

२. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन क्षशफारस झालेल्या योग्य प्रस्तावाांची देय अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार सांलग्न 
बकँ खात्यावर अदायगी करण्यास मांजुरी द्यावी. 

३. कृक्षष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानांतर यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने लाभािी सांख्येच्या ५% अनुदान 
अदायगी पवूी तपासणी करावी.  

४. लाभार्थ्यांना प्रक्षशिण आयोक्षजत करणे. 
५. योजनेच ेसांक्षनयांिण करणे. 

 

प्रकल्प सांचालक, आत्मा  
१. क्षजल्यामध्ये उपक्षवभाग स्तरावर लाभािी क्षनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सचूनेनुसार 

होत असलेबाबत वळेोवळेी पडताळणी करावी. 
२. उपक्षवभाग स्तरावर झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने लाभािी सांख्येच्या क्षकमान १% तपासणी 

करावी.  
 

योजनेच्या सवगसाधारण मागगदशगक सूचना 

१. एका कुटुांबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.    
२. लाभार्थ्याने सदरचा व्यवसाय हा क्षकमान ३ वषे करणे आवश्यक आहे.  
३. या घटकास नानाजी देशमखु कृक्षष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर, ग्रामसभा कायालयातील नोटीस बोडग, 

कायगमक्षहमा, मेळाव ेइत्यादीद्वारे व्यापक प्रक्षसद्धी देण्यात यावी. 
४. या घटकाांतगगत क्षनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार मधुमक्षिका पालनाचे आवश्यक ते प्रक्षशिण देण्यात 

याव.े 
५. मधुमक्षिका पालनासाठी आवश्यक इतर व्यवस्िा लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाची आहे. 
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 खरेदी सक्षमतीने द्यावयाचे खरेदी प्रमाणपि 
  

प्रमाक्षणत करण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीमती------------------------------------------------
मु.पो.------------------तालूका ------------------- क्षजल्हा --------- याांनी मधुमक्षिकापालन या घटकाांतगगत 
नानाजी देशमुख कृक्षष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत क्षवक्षहत केलेल्या बाबी खरेदी सक्षमती व खरेदी सक्षमती सक्षचव  (कृक्षष 
सहाय्यक) याांच्या समि सदर घटकासाठी क्षनगगक्षमत केलेल्या मागगदशगक सचूनाांना अनुसरून खरेदी करणेच े काम 
समाधानकारकक्षरत्या पणूग केलेले आहे. 

खरेदीचा तपक्षशल-  
तपक्षशल  सांख्या दर (रु.) एकूण खचग (रु.) 
मधुमक्षिका सांच     
मधुमक्षिका वसाहत     
मध काढणी यांि व फुड 
गे्रड मध कां टेनर  

   

 
 
 

  (स्वािरी) (स्वािरी) (स्वािरी) 
  लाभािी खरेदी सक्षमती सक्षचव खरेदी सक्षमती सदस्य  
क्षदनाांक-   (कृक्षष सहाय्यक)  
क्षठकाण-  (नाव                        ) (नाव                          ) (नाव                          ) 

 
 

 
 

(स्वािरी) 
उपस्स्ित खरेदी सक्षमती 

कृक्षष क्षमि/ कृक्षष ताई   
 

(नाव                          ) 
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पयगविेीय तपासणी अहवाल 
 

१. तपासणी क्षदनाांक :-    /         /20 
२. तपासणी अक्षधकारी :- श्री.     पदनाम 
३. तपासणी वळेी उपस्स्ित इतर अक्षधकारी - 

१.श्री.      पदनाम 
२.श्री.      पदनाम 

४. लाभार्थ्याच ेनाव - श्री. 
गाांव                              ता.                           क्षज. 
सव ेनां ( असल्यास )    

५. बाब - मधुमक्षिका पालन 
६. प्रकल्पाच ेक्षठकाण  
७. देयकाची एकुण रक्कम रु. 
८. लाभार्थ्यास देण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रक्कम रु. 
९. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पक्षरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय / नाही 
१०. नसल्यास तफावत रक्कम रु. 
११. मागगदशगक सचूनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?    होय / नाही 
१२. लाभार्थ्याच ेसवगसाधारण अक्षभप्राय 
१३. गुणवत्तेबाबत तपासणी अक्षधकाऱ्याच ेअक्षभप्राय 

 
तपासणी अक्षधकारी, श्री. 
पदनाम. 
(स्वािरी) 
 
इतर अक्षधकारी श्री. 
पदनाम. 
(स्वािरी) 

                                                                           लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रक्षतक्षनधीची स्वािरी  
 (नाव....................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


