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जाच्या ाा

्वकषज ा

ववकजा्ाचेा धोरणा विवितीला जरण् ा्ाठ ा
गठ तील "जाच्ाफळविजाववकजा्ा्वमतील "ा
चााजा षजाकावकाढववकण् ाबाबतील.
महाराष्ट्राशा्ि
जृव ,िशु्ंवकधषि, दु ग्धव् वक्ा ाववकजा्ावकामत्स् व् वक्ा ाववकभाग
शा्िाविणष ाक्र.ाजाववकधो-2018/प्र.क्र.183/9-अे
मादामाजामाारोड, हु तीलात्समााराचगुरुाचौज,
मंत्राक ाववक्तीलार, मुंबईा४००ा०३२,
वदिांजा:ा20 िोव्हेंबर,ा2018
वकाचा:- 1.ाजृव ,िशु्ंवकधषि, दु ग्धव् वक्ा ाववकजा्ावकामत्स् व् वक्ा ाववकभागाशा्िाविणष ा
क्र.ाजाववकधो-2018/प्र.क्र.183/9-अे,ावदिांजा18/07/2018
2. मा.राज् मंत्र ा ांच ावििण ाक्र.राज् मंत्र ा/गृह(ग्रा.),ववकत्तावकावि ोचि/ 807/
िोि,ावदिांजा27/09/2018
प्र्तीलावकिाा:-ा
राज् ातील का जोजणा ववकभागातील का स्धुदुगषा वका रत्सिावगर ा ाा वचल्ह्यामध् ेा जाच्ा
विजांचेा उत्सिादिामोठ्यााप्रमाणावकराहोतीले.ाा जाच्ा फळविजाया ााकागवकड िा््िा प्रवक्र ाा वका
ववकक्र ि ंतीला शेतीलजऱ ांिाा ेणाऱ ाा अडचण ा ववकचारातीला नेकिा जाच्ा फळविजाया ाा ्वकषज ा
ववकजा्ा्ाठ ा एजा विवितीला धोरणा तील ारा जरण् ा्ाठ ा शा्िा्ा ्ल्लाा दे ण् ा्ाठ ा
्ंदभाध िावद.18/07/2018ाया ााशा्िविणष ान्वक ेामा.ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावका
वि ोचिा

ांया ाा अध् क्षतीलेखाक ा एजा ्वमतील ा गठ तीला जरण् ातीला आक ा होतील .ा ्दरा

्वमतील चाा जा षजाका तील्ेचा जा षजक्षाा अध् क्षांया ाा ववकिंतील िु्ारा वकाढववकण् ाच ा बाबा
शा्िाया ााववकचाराध िाहोतील .ात्स ािु्ाराशा्िाखाक कप्रमाणेाविणष ानेतीलाआहे:शा्िाविणष :-ा
जाच्ा फळविजाया ाा कागवकड िा््िा प्रवक्र ाा वका ववकक्र ि ंतीला शेतीलजऱ ांिाा ेणाऱ ाा
अडचण ा ववकचारातीला नेकिा जाच्ा फळविजाया ाा ्वकषज ा ववकजा्ा्ाठ ा एजा विवितीला धोरणा
तील ाराजरण् ा्ाठ ामा.ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावकावि ोचिा ांया ााअध् क्षतीलेखाक ा
गठ तीला्वमतील बाबतीलाशा्िािुढ कप्रमाणेाविणष ानेतीलाआहे.ा
2.

्वमतील चेाजा षक्षत्र
े ावकाजा षजाक
(i) ्वमतील चेा जा षक्षत्र
े ाराज् ातील का्ंि्णषा जोजणाववकभागातील्ेचाजोजणाव् वतीलवरक्तीला
जोल्ह्हाि्रा वचल्ह्यातील का आचराा वका चंदगडा तीलाकुक् ातीला दे वखका जाच्चाे उत्सिादिा
होतीलाअ्ल्ह् ामुळेा्दरातीलाकुक् ांचाा्मावकेशाजरूिाव् ाप्तील ावकाढववकण् ातीला ेतीलाआहे
(ii)्वमतील चााजा षजाकाआणख ातील िामवहन् ांि ावकाढववकण् ातीला ेतीलाआहे.ात्स ािु्ारा
्वमतील िेा प्राप्तीला तीलक्रार /्म् ांया ाा अिु ंगािेा ्खोका चचाा जरुिा त्स ावकरा जा ा
उिा

ोचिाा जरतीलाा ेतील का ाबाबतीला आिकाा अहवकाका तील ारा जरावकाा वका आिल्ह् ाा

्वक ं्िष्ट्िाअवभप्रा ा्हावदिांजा31/12/2018ि ंतीलाशा्िा्ा्ादराजरावका

शा्ि विणष क्रमांजःाजाववकधो-2018/प्र.क्र.183/9-अे

३.ाा्वमतील च ाजतीलषव् ेावकाचबाबदाऱ ा:ाााााा्वमतील च ा जतीलषव् ेा वका चबाबदाऱ ाा वदिांजा 18/07/2018ा या ाा िु्ारा अबावधतीलाा
राहतील क.
ा्वमतील

अध् क्षांिाा आवकश् जतीलेिु्ारा बैठज ्ा ्ंबंवधतीला मान् वकरांिाा विमंवत्रतीला

जरण् ाचेा अवधजारावदिांजा18/07/2018ाया ााशा्िविणष ान्वक ेा दे ण् ातीलाआकेा आहेतील.ा
त्स ािु्ारारत्सिावगर ातील्ेचािाकनरावचल्ह्यातील काआवदवका् ावकाइतीलराजाच्ाउत्सिादजातील्ेचाा
प्रवक्र ााउद्योचजा्वमतील चेा्द् ा ांिााबैठज ्ाविमंवत्रतीलाजरण् ाचेाअवधजाराअध् क्षांिाा
राहतील क.ा
्दरा शा्िा विणष ा महाराष्ट्रा शा्िाया ाा www.maharashtra.gov.in
्ंजेतील्थळावकरा

ा

उिकब्धा

जरण् ातीला

आकाा

अ््िा

त्स ाचाा

ाा

्ंजेतीलाज

201811201518417301 अ्ााआहे.ाहााआदे शावडच िका्वकाक्षर िेा ्ाक्षांवजतीलाजरुिा
जाढण् ातीला ेतील आहे.
महाराष्ट्राचेाराज् िाका ांया ााआदे शािु्ारावकािांवकािे,
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ाााााााााााााा(ाश्र जांतीलाआंडगेा)
ाााााााााााााअवकरा्वचवक,ामहाराष्ट्राशा्ि
प्रतील:-ा
१)ामा.ामंत्र ा(जृव ावकाफकोत्सिादि)ा ांचेाखाचग ा्वचवक
2)ामा.राज् मंत्र ा(जृ )ा ांचेााखाचग ा्वचवक, मंत्राक , मुंबईा-32
३)ामा.ाश्र .ाद िजाजे्रजर,ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावकावि ोचि,ामहाराष्ट्राराज् ााा
ाााातीलथााअध् क्ष,ाजाच्ाफळविजाववकजा्ा्वमतील .
४)ामा.ा्वचवक, (जृव )ा ांचेा्वक ा्हाय् ज,मंत्राक , मुंबईा-32
५)ाआ ुक्तीलाजृ , महाराष्ट्राराज् ,िुणे.ा
६)ाव् वक्थािज ा्ंचाकज,ामहाराष्ट्राराज् ाफकोत्सिादिाआवणाऔ ध ावकि्ितील ामंडळ,ा
ााााािुणे
७)ाववकभाग ाजृ ा्ह्ंचाकज,ाजोजणाववकभागातीलथाा्द् ा्वचवक,ाजाच्ाफळविजा
ाााााववकजा्ा्वमतील .
८)ावचल्ह्हााअवधक्षजाजृ ाअवधजार ,ास्धुदुगष,ारत्सिावगर ,ाठाणे,ारा गड,ािाकनर
९)ा्वकषा्वमतील ा्द् ,ाजाच्ाफळविजाववकजा्ा्वमतील
१०)ाजा ा्िा9-अे,ा्ंग्रहाथष.ाााा
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