महा-रे शीम अभियान -2019
तुती / टसर क्षेत्र नोंदणी काययक्रम भद.15 भिसेंबर,
2018 ते भद. 29 भिसेंबर, 2018 या कालावधीत
राबभवणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तत्रोद्योग वोभ भविाभ
शासन भनणयय क्रमाांकः प्राभवयो 1018/ प्र.क्र.118/ रेशीम कक्ष
मादाम कामा रोि, हु तात्मा राजभुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई -32
भदनाांक : - 12 भिसेंबर, 2018

वाचा :1) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, शासन भनणयय, क्रमाांक:-केपूयो 2017/प्र.क्र.7/ रे. कक्ष,
भद. 6 माचय, 2017
2) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, शासन भनणयय, क्रमाांक:-धोरण 2017/प्र.क्र.6/ टे क्स-5,
भद.15 फेब्रूवारी, 2018,
3) सांचालक (रे शीम) याांचे पत्र क्रमाांक. रे /काया-8/महा-रे अभि 2019/18,1683
भद. 26.11.2018

प्रस्ततावना :राज्याचे वस्त्रोद्योग वोभ धोरण सदिाकीत शासन भनणयय, भदनाांक 15 फेब्रूवारी, 2018 अन्वये
जाहीर करण्यात आले आहे . रेशीम उद्योग वोभ हा कृभि व वन सांपत्तीवर आधारीत उद्योग वोभ असून यामध्ये
रोजभाराची प्रचांि क्षमता आहे. महाराष्ट्रातील हवामान या उद्योग वोभास पोिक आहे . त्यामुळे रेशीम
उत्पादन करण्यास राज्यात िरपूर वाव आहे . या उद्योग वोभाच्या माध्यमातून कृभि भवकास दर वृध्दीबरोबर
ग्रामीण िाभातील जनतेचा आर्थिक स्ततर व जीवनमान उां चावण्यास मदत करणारा हा उद्योग वोभ आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या भवभवध योजनेंच्या माध्यमातून रेशीम उद्योग वोभ राबभवण्यात येतो. पांरतु शेतकयाांना व लािार्थ्यांना या उद्योग वोभाची पभरपूणय माभहती नसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठया प्रमाणात
या उद्योग वोभाकिे वळलेले भदसून येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन रेशीम उद्योग वोभाचा भवकास
करण्यासाठी सन 2018-23 या धोरण कालावधीत अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उद्दीष्ट्ट
ठे वण्यात आले आहे . त्यास अनुसरुन व्यापक प्रमाणात प्रचार व प्रसार व्हावा म्हणून “महारेशीम
अभियान” दरविी राबभवण्यात येत आहे . “महारेशीम अभियान - 2018” ला राज्यात उत्फुतय प्रभतसाद
भमळाला असून तुती लाभविीकरीता तसेच टसर रेशीम करीता मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी केली
आहे . महारेशीम अभियान विय 2019 मध्ये तुती लाभवि करू इच्छीणा-या शेतक-याांकरीता सदर
अभियानाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी बाटी या सांस्तिेच्या समतादु ताांची सेवा घेण्याचा भनणयय
घेण्यात आला आहे . त्या अनुिांभाने सांचालक (रेशीम) याांनी सादर केलेल्या प्रस्ततावानुसार शासनाकिू न
भमळणा-या सहाय्याची माभहती याकरीता जनजाभृती व या योजनेद्वारे भमळणा-या हमखास उत्पन्नाची
जनतेला माभहती व्हावी, याकरीता भद. 15 भिसेंबर, 2018 ते 29 भिसेंबर, 2018 या कालावधीत सन
2019 मध्ये तुती लाभवि करणा-या शेतक-याांकरीता नाव नोंदणी "महा-रेशीम अभियान-2019"
राबभवण्याचे शासनाच्या भवचाराधीन होते.
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शासन भनणयय :राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्व व त्यातून भमळणा-या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकयाांना माभहती व्हावी याकरीता प्रचार व प्रभसध्दी करण्यासाठी तसेच या अनुिांभाने "महा-रेशीम
अभियान-2019" अांतभयत रेशीम उद्योग वोभाकरीता नोंदणी 15 भिसेंबर, 2018 ते 29 भिसेंबर, 2018 या
कालावधीत राज्यात महारेशीम अभियान राबभवण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1. महा रेशीम अभियानाचा उद्देश :-केंद्र व राज्य शासनाच्या रेशीम भवियक भवभवध योजना शेतकयाांपयंत पोहोचभवणे.
1. रेशीम योजनेच्या माध्यमातून शेतक-याांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन भनमाण करून उत्पन्नात
वाढ करणे.
2. रेशीम योजनेची फलश्रुती व यशस्तवीता याबाबत व्यापक प्रभसध्दी दे णे
3. रेशीम उद्योग वोभाचा समुह आधारीत सवांभीन भवकास करणे. (Cluster based Soil to Silk
Development).
4. तुती व टसर रेशीम उद्योग वोभात मभहलाांचा सहिाभ वाढभवणे.
5. सामाभजक वनीकरण भविाभामाफयत शेतक-याांच्या बाांधावर तुती वृक्षाची लाभवि करून
पयावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करुन शेतक-याांना पयायी उत्पन्नाचे साधन भनमाण
करणे.
6. वन भविाभाच्या सहाय्याने वनक्षेत्रात एैन व अजुयन वृक्षाच्या लाभविीमध्ये वाढ करणे.
7. रेशीम उत्पादक समुहाांना वार्थिक लाभवि क्षेत्राचे लक्षाांक भनभित करून येत्या विात लक्षाांक
पुतयता करणे.
8. नाभवन्यपुणय रेशीम तांत्रज्ञान शेतक-यापयंत पोहचवणे.
2. सभमत्या :-

राज्यात महा-रेशीम अभियान यशस्तवीपणे राबभवण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सभमत्या भठीत
करण्यास शासन मान्यता दे त आहे. या सभमतीचे सदस्तय वेभवेभळया स्ततरावर त्याांच्या भविाभातील
अभधकारी /कमयच-याांना रेशीम अभियानासाठीचा सहिाभ याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याांच्या
भनयांत्रणाखालील शासकीय यांत्रणेला माभयदशयन करतील. तसेच या सभमतीचे सदस्तय सभचव प्रस्ततुत
अभियान प्रिाभवपणे राबभवण्यासाठी येणा-या अिचणींचा ककवा अत्यावश्यक माभयदशयन घेण्याच्या बाबी
सभमती अध्यक्ष याांच्या भनदशयनास आणतील. राज्यस्ततरीय व भविाभीयस्ततरावरील सभमती अध्यक्ष या
अभियानाअांतभयत कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी अभियान कालावधीत दर तीन मभहन्याला एकदा
बैठक घेतील. भजल्हा व तालुकास्ततरावरील सभमतीचे अध्यक्ष दर महीन्याला त्याांच्या भनयांत्रणाखालील
अभधका-याांच्या कामाचा आढावा घेऊन या सांबभधचा अहवाल भविाभीय व राज्यस्ततरीय सभमती सदस्तय
सभचव याांना सादर करतील.
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1 ) राज्य स्ततरीय सभमती :-

1. प्रधान सभचव (वस्त्रोद्योग वोभ)

अध्यक्ष

2 . प्रधान सभचव (वने)

सदस्तय

3. प्रधान सभचव (कृभि)

सदस्तय

4. सभचव (रोहयो)

सदस्तय

5. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक

सदस्तय

6. आयुक्त (मनरे भा)

सदस्तय

7. सांचालक (रे शीम)

सदस्तय

8. मुख्य प्रकल्प सांचालक (समतादू त) बाटी
2) भविाभस्ततरीय सभमती :-

सदस्तय

9. उपसभचव (वस्त्रोद्योग वोभ)

सदस्तय सभचव

1. भविाभीय आयुक्त

अध्यक्ष

2.मुख्य वनसांरक्षक

सदस्तय

3. सह सांचालक (कृभि)

सदस्तय

4. उप आयुक्त (रोहयो)

सदस्तय

5. भविाभीय प्रकल्प सांचालक (समतादू त) बाटी

सदस्तय

6. सहायक सांचालक (रे शीम)

3) भजल्हास्ततरीय सभमती -:

सदस्तय सभचव

1. भजल्हाभधकारी

अध्यक्ष

2. उप वनसांरक्षक

सदस्तय

3. उप भजल्हाभधकारी -रोहयो

सदस्तय

4. उप मुख्य काययकारी अभधकारी

सदस्तय

(मनरे भा भज.प.)
5. भजल्हा अभधक्षक कृभि अभधकारी

सदस्तय

6. प्रकल्प अभधकारी (समतादू त) बाटी

सदस्तय

7. भजल्हा रे शीम भवकास अभधकारी

सदस्तय सभचव

4) तालुकास्ततरीय सभमती -: 1. तहभसलदार

अध्यक्ष

2. तालुका कृभि अभधकारी

सदस्तय

3. भट भवकास अभधकारी

सदस्तय

4. रेशीम वभरष्ट्ठ ताांभत्रक सहायक/वभरष्ट्ठ

सदस्तय सभचव

क्षेत्र सहायक/ क्षेत्र सहायक
3. ताांभत्रक भट व भनयोजन :रेशीम अभियान राबभवण्याकरीता सांचालक (रेशीम) याांनी त्याांच्यास्ततरावर ताांभत्रक भटाची
स्तिापना करावी. या ताांभत्रक भटाने रेशीम अभियान काययक्रमाच्या पूवय तयारीसाठी सुक्ष्म भनयोजन
करावे. भनयोजन करताना भाव हा घटक मानावा. सन 2019 करीता तुती लाभविीचे 5,000
एकर क्षेत्रावर तुती लाभविीचे उभदष्ट्ट ठरभवण्यात आले आहे. त्या अनुिांभाने समुहभनहाय व
कमयचारीभनहाय तुती/टसर क्षेत्राचा लक्षाांक तसेच क्षेत्रीय कामाची जबाबदारी भनभित करून
त्याप्रमाणे काययवाही व भनयोजन सांचालक (रेशीम) याांच्यास्ततरावर करण्यात यावे.
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4. सदरचा आराखिा तयार करण्याकरीता सवयसाधारण सुचना पुढीलप्रमाणे राहतील.
1) ताांभत्रक भटाने रेशीम अभियानाकरीता लाभणारे सवय साभहत्य व सामुग्री उदा.बॅनर, बोिय ,
पॉम्पलेटस, माभहतीपत्रके, भचत्रभफत तसेच प्रदशयनासाठी आवश्यक साहीत्य इ.समावेश
करताना त्याद्वारे दे ण्यात येणारा सांदेश/माभहतीमध्ये सुसांभत व एकरुपता राहील असे
भनयोजन करावे. याबाबत सांचालक (रेशीम) याांनी भनयांत्रण ठे वावे.
2) प्रत्येक भजल्हयाचा एक रेशीम रि तयार करुन रेशीम अभियान राबभवण्यात यावे. या रेशीम
रिाकरीता लाभणारी माभहती, ताांभत्रक भटाने भशफारस केल्याप्रमाणे एक सारखी राहील
याची सवय सांबभधताांनी दक्षता घ्यावी.
3) भजल्हयातील रेशीम रि ताांभत्रक भटाने भशफारस केल्याप्रमाणे तयार करण्याची जबाबदारी
सांबभधत भजल्हयातील रेशीम भवकास अभधकारी याांची राहील.
4)

आराखिा तयार करताना भद. 26 जानेवारी, 2019 व भद. 15 ऑभस्तट, 2019 च्या
ग्रामसिेत महात्मा भाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजभार हमी योजनेंतभयत रेशीम योजनेचा कृती
आराखिा मांजूर असलेल्या भावात रेशीम अभियान राबभवणे आवश्यक राहील.

5) ताांभत्रक भटाने रेशीम अभियान सुरू करण्यापूवी

भजल्हयामधील भवभवध समुहातील

भावाांमध्ये बैठक/ सिा/ मेळावा याांच्या तारीखभनहाय वेळापत्रक भनभित करून अभियानाचे
सुक्ष्म भनयोजन करावे.
6) महा रेशीम अभियानाच्या भनयोजनाकरीता ऑनलाईन सांभणक प्रणाली भवकसीत केली
असून या प्रणालीवर माभहती िरून काययक्रमाचा समुह भनहाय आराखिा तयार करण्याची
सांपूणय जबाबदारी सांबभधत भजल्हा रेशीम भवकास अभधकारी याांची राहील.
7) या समुहभनहाय व भावभनहाय काययक्रमाचा आराखिा तालुकास्ततरीय व भजल्हास्ततरीय
सभमतीकिे अभियान सांबधीत सभमतीला पाठभवण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
8) या काययक्रम आराखियाप्रमाणे रेशीम अभियान भनयांत्रण व राबभवण्याची जबाबदारी
भजल्हास्ततरीय व तालुकास्ततरीय सभमतीची राहील.
9) सवय सांबधीत सभमत्याांनी वेळोवेळी बैठका आयोभजत करुन रेशीम अभियान काययक्रम
यशस्तवीपणे राबभवण्याची काययवाही करावी.
5. महा रेशीम अभियानाांचा शुिारांि :मुांबई व मुांबई उपनभर भजल्हा वभळू न राज्यातील इतर सवय भजल्हयात भजल्हाभधकारी,
मुख्य काययकारी अभधकारी, भजल्हा पभरिद व भजल्हयातील लोकप्रभतभनधी याांचेशी रेशीम
भवकास अभधकारी याांनी सपांकय साधून उदघाटन काययक्रमाचे आयोजन करावे. या काययक्रमास
प्रभतीशील शेतकरी, रेशीम उद्योग वोजक, शेतीभनष्ट्ठ व पुरस्तकारप्राप्त शेतकरी, याांना आमांभत्रत
करण्यात येवून माभयदशयन करण्यात यावे. भजल्हयास्ततरीवरील रेशीम अभियानाचे उदघाटन
भजल्हाभधकारी याांचे हस्तते करण्यात यावे.
6. तालुकास्ततरीय सभमतीची काययवाही :1) भावपातळीवरील बैठक आयोजनापूवी सवय सांबभधताना पूवस
य ुचना दे ण्याची जबाबदारी
सांबधीत काययक्षत्र
े ातील रेशीम ताांभत्रक अभधकारी/कमयचारी याांची राहील.
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2) भावपातळीवरील काययक्रमास भजल्हा पभरिद सदस्तय, पांचायात सभमती सदस्तय, समुहातील
सरपांच, ग्रामस्ति, प्रभतीभशल शेतकरी, शेतीभनष्ट्ठ व शेतीशी सबांधीत पुरस्तकारप्राप्त
शेतकरी, तसेच रेशीम उत्पादक शेतकरी, रेशीम भमत्र आदींना आमांभत्रत करण्याची
जबाबदारी सांबभधत भजल्हयाचे अभधकारी व ताांभत्रक कमयचारी याांची राहील.
3) भावपातळीवरील काययक्रमामध्ये रेशीम प्रदय शन आयेभजत करणे, भचत्रभफत, पॉम्पलेटस व
हस्ततपभत्रका वाटप करणे इ. बाबतची जबाबदारी सांबभधत भजल्हयाचे रेशीम भवकास
अभधकारी व रेशीम भविाभातील ताांभत्रक कमयचारी याांची राहील.
4) केंद्र व राज्य शासनाच्या भवभवध योजनेबाबत माभयदशयन तसेच रेशीम शेतीबाबत माभयदशयन
व रेशीम कोिाचे खुल्या बाजारपेठेतील दैं नभदन दराबाबत अभियानाांमध्ये शेतक-याांना
माभहती द्योग वावी.
5) इतर भपकाच्या तुलनेत रेशीम उद्योग वोभाचे अियशास्त्र समजावून साांभून रेशीम उद्योग वोभाकिे
शेतक-याांना आकर्थित करून पात्र लािार्थ्यांचे नाांव नोंदणी करणे.
6) ऑनलाईन नोंदणीबाबत माभयदशयन करणे, नोंदणी करण्याकरीता आवश्यक काभदपत्राची
माभहती दे णे.
7) समुह पध्दतीने रेशीम भवकासाबाबत माभयदशयन करणे.
8) यशस्तवी रेशीम उद्योग वोजकाचे माभयदशयनपर व्याख्यानाचे आयोजन करणे.
9) शेतक-याांना ताांभत्रक माभयदशयनाच्यावेळी दृकश्राव्य (Audio Visual) माध्यमातून रेशीम
शेतीतील यशोभािा याांचा प्रसार करावा.
10) प्रत्येक भावामध्ये बैठकीसाठी भकमान एक रेशीम तज्ञ, प्रभतीशील रेशीम शेतकरी, कृभि
भविाभाचे अभधकारी यापैकी भकमान एक व्यक्ती उपस्स्तित राहील अशाप्रकारे भनयोजन
करणे.
7. अभियानातील इतर बाबी :1)

रेशीम अभियानामध्ये नोंदणी केलेल्या रेशीम लािार्थ्यांना तुती लाभविीकरीता आवश्यक

रोपाांचा पुरवठा करण्याचे भनयोजन व काययवाही सांबभधत भजल्हयातील रेशीम भवकास अभधकारी
याांनी करावी. याबाबत रेशीम सांचालक याांनी भनयांत्रण करावे.
2) तुती रोपाकरीता शासकीय रे शीम फामय, कृभि भवज्ञान केंद्र, कृभि भवद्योग वाभपठे , शासकीय

रोपवाटीका, सामाभजक वनीकरण भविाभाच्या रोपवाटीका इ. भठकाणी तुती रोपे
उपलब्धतेबाबत भनयोजन करण्यात यावे. तसेच पात्र रेशीम लािार्थ्यांना दजेदार रोपाची भनर्थमती
स्तवत:च्या क्षेत्रावर तयार करण्याचीसुध्दा मुिा दयावी.
3) तुती लाभविीचा कालावधी जून ते सप्टे बर अखेर पयंत राहील. या कालावधीत भनभित
केलेल्या क्षेत्रावर तुती लाभवि होईल याची सवय सांबभधत क्षेत्रीय अभधकारी व कमयचारी याांनी
दक्षता घ्यावी.
4) लाभविीच्या कालावधीत तुती लाभविीकरीता रोपे उपलब्ध व्हावे म्हणून शेतकरीभनहाय
सुक्ष्म भनयोजन करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अभधकारी व रेशीम सांचालनालयाची राहील.
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5)

समुहातील लक्षाांकानुसार व नोंदणी झालेल्या लािार्थ्यांना तुती रोपाद्वारे शतप्रभतशत तुती
लाभवि व्हावी म्हणून रोपाांचे भनयोजन करण्याची जबाबदारी सांबभधत भजल्हा रेशीम भवकास
अभधकारी व रेशीम सांचालनालयाची राहील.

6) तुती लाभवि सुरू करण्यापूवी रेशीम अभियानामध्ये नोंदभवण्यात आलेल्या पात्र लािार्थ्यांच्या
प्रस्ततावास पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता प्रदान करणे आवश्यक राहील.
क्र.

कालावधी

1

26 जानेवारी

2

10 फेब्रुवारी

काययवाहीची बाब

कायान्वयन यांत्रणा

ग्रामसिा ठराव

ग्रामपांचायत

पात्र लािार्थ्याची यादी तहभसलदार

ग्रामसेवक

याांचेकिे पाठभवणे
ताांभत्रक मान्यतेकरीता पात्र

3

25 फेब्रुवारी

लािार्थ्यांची यादी सांबभधत भजल्हा

तहभसलदार

रेशीम अभधका-याकिे पाठभवणे
पात्र लािार्थ्यांच्या रेशीम प्रकल्पाचे
अांदाजपत्रक तयार करून ताांभत्रक
4

5 माचय

मान्यता दे वून प्रस्तताव प्रशासभकय

रेशीम भवकास अभधकारी

मान्यतेस्ततव तहभसलदार याांचेकिे

श्रेणी-1/2

पाठभवणे
5

15 एभप्रल

प्रकल्पास प्रशासभकय मान्यता दे वून
कायारांि आदे श दे णे

तहभसलदार

7) टसर क्षेत्रातील लािार्थ्यांची सांख्या भवशेित: मभहला लािार्थ्यांच्या (मभहला बचत भट) सांख्येत
वाढ करण्यासाठी वन भविाभाच्या मदतीने ऐन व अजुयन वृक्षाचे वनपट्टे उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत सांबभधत भजल्हा सभमतीने काययवाही करावी .
8)

वन क्षेत्रामध्ये इतर वृक्षाची लाभविीबरोबर ऐन व अजुयन वृक्षाची लाभवि वाढभवण्यासाठी
वन भविाभाच्या सहाय्याने काययक्रमाचे भनयोजन करावे.

9) ग्रामस्ततरावरील वन व्यवस्तिापन सभमतीच्यामाफयत टसर उद्योग वोभ वाढीकरीता प्रयत्न करण्यात
यावे . तसेच ऐन व अजुयनवृक्ष सांवधयनाकरीता जनजाभृती भनमाण करावी .
8.

सांभनयांत्रण व पययवक्ष
े ण
1)

सांचालक (रेशीम) याांनी त्याांच्या अभधनस्तत कायालयातील अभधका-यामाफयत सवय
भजल्हयातील काययक्रमाचे सांभनयांत्रण करावे. भजल्हाभनहाय काययक्रमाची जबाबदारी सांबभधत
सभमतीची राहील. याबाबत त्याांना अवभत करावे. रेशीम अभियानाचा भावभनहाय काययक्रमाचा
आराखिा (पभरभशष्ट्ट-1) नुसार तयार करुन भनयोजन करावे. याबाबत ऑनलाईन सांभणक
प्रणाली भवकसीत केली असून या अभियानाच्या भनयोजनापासून ते काययक्रम अांमलबजावणी
पष्ृ ठ 11 पैकी 6

शासन भनणयय क्रमाांकः प्राभवयो 1018/ प्र.क्र.118/ रे शीम कक्ष

पयंतची माभहती या प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे .त्या प्रणालीच्या माध्यमातून
काययक्रमाची माभहती दैं नभदन नोंदभवणे आवश्यक राहील. त्याप्रमाणे महारेशीम अभियानाचे
सांचालक (रेशीम) याांनी सांभनयांत्रण करावे.
2)

भजल्हयातील समुहभनहाय व भाव भनहाय आयोभजत काययक्रमाचा दैं नभदन अहवाल (पभरभशष्ट्ट
-2 अ) नुसार) क्षेत्रीय कमयचाऱयाांनी दु स-या भदवशी सकाळी भजल्हा कायालयास सादर करावा.
भजल्हा रेशीम अभधका-याने सदर अहवाल सहायक सांचालक याांचेकिे त्याच भदवशी सादर
करावा. भविाभातील सवय भजल्हयाचे दैं नभदन अहवाल (पभरभशष्ट्ट-2ब) मध्ये सांकलीत करून
सहायक सांचालक (रेशीम) याांनी

रेशीम सांचालनायास सादर करावेत.

रेशीम

सांचालनालयस्ततरावरून रेशीम अभियान काययक्रमाकरीता भजल्हास्ततरीय व भविाभस्ततरीय
समन्वयक याांची भनयुक्ती करण्यात यावी. या समन्वयक अभधका-याांनी भविाभातील व
भजल्हयातील काययक्रमाांना िेटी दे वून (पभरभशष्ट्ट-3) मध्ये अहवाल सादर करावा. रेशीम
अभियान कालावधीत नभवन नोंदणी करणा-या शेतक-याांचा दैं नभदन अहवाल(पभरभशष्ट्ट-4)
नुसार सहायक सांचालक याांच्यामाफयत रेशीम सांचालनालयास सादर करावा. रेशीम
अभियानाचा दै नांभदन व काययपुतयता अहवाल शासनास भवहीत मुदतीत सांचालक (रेशीम) याांनी
सादर करावा.
9.

सदर रेशीम अभियान काययक्रमाकरीता स्तवांतत्र भनधीची तरतूद करण्यात येणार नसल्याने
भवभवध मांजूर योजनामधील प्रभशक्षण, मेळावे, प्रचार व प्रभसध्दी या बाबीबरीता उपलब्ध असलेल्या
भनधीतून भवहीत मयादे च्या व भवत्तीय अभधकार भनयमाच्या अधीन राहू न खचाचे भनयांत्रण करण्याची
जबाबदारी सांचालक (रेशीम) याांची राहील.

10.

प्रस्ततुत महा-रेशीम अभियान राबभवण्यासाठी िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण

सांस्तिा (बाटी) , पुणे याांचे अभधपत्या खालील समतादु त याांच्या सेवा घेण्यात येतील. हे समतादू त
प्रस्ततुत महा-रेशीम अभियानाचे महत्व शेतक-याांना समजावुन साांभतील तसेच शेतक-याांना तुती
लाभविी करीता नोंदणी सह सवय प्रकारची मदत करतील. या अभियानासाठी भनयुक्त करण्यात
येणा-या समतादू ताांना कराांसभहत सेवा शुल्क बाटी, पुणे या सांस्तिेला अदा करण्याची काययवाही
सांचालक (रेशीम) करतील.
11.

सदर शासन भनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तिळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812121653331702 असा आहे. हा आदे श
भिजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने

Ashish
Anaclet Lopes

Digitally signed by Ashish Anaclet Lopes
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=97c1663938db95bf4b157b5906fb45b17fdf64e8db
800c9618de046d6e51497c,
serialNumber=4c69f8b7f13f76b97aa93b0d155291c61823c6
e1d678a555f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lopes
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( आ.अ.लोभपस )
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सभचव,
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2. मा.मांत्री (वस्त्रोद्योग वोभ) याांचे खाजभी सभचव,
3. मा.राज्यमांत्री (वस्त्रोद्योग वोभ) याांचे खाजभी सभचव,
4. सवय सन्माननीय सांसद सदस्तय, महाराष्ट्र राज्य,
5. सवय सन्माननीय भवधानसिा/ भवधान पभरिद सदस्तय, महाराष्ट्र राज्य,
6. प्रधान सभचव (वस्त्रोद्योग वोभ) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, मांत्रालय, मुांबई,
7. प्रधान सभचव (कृभि), कृभि भविाभ, मांत्रालय, मुांबई,
8. प्रधान सभचव ( महसूल ) महसूल भविाभ, मांत्रालय, मुांबई,
9. प्रधान सभचव (वने) महसूल व वन भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
10. प्रधान सभचव (ग्रामभवकास) ग्रामभवकास व जलसांधारण भविाभ, मांत्रालय, मुांबई,
11. सभचव (रोहयो) जलसांधारण व रोजभार हमी योजना, मांत्रालय, मुांबई,
12. सभचव, सामाभजक न्याय व भवशेि सहाय्य भविाभ, मांत्रालय, मुांबई,
13. सवय भविाभीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
14. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, म.राज्य, नाभपूर,
15. आयुक्त, महात्मा भाांधी ग्राभमण रोजभार हमी योजना, नाभपूर
16. सवय भजल्हाभधकारी, महाराष्ट्र राज्य,
17. सवय मुख्य काययकारी अभधकारी, भजल्हा पभरिद, महाराष्ट्र राज्य,
18. सांचालक (रेशीम) रेशीम सांचालनालय, नाभपूर,
19. महासांचालक, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण सांस्तिा, पुणे,
20. प्रकल्प सांचालक, समतादू त कक्ष, िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण
सांस्तिा, पुणे.
21. सवय सहायक सांचालक (रेशीम) नाभपूर/ अमरावती/ पूणे/ औरांभाबाद,
22.सवय भजल्हा रेशीम भवकास अभधकारी श्रेणी-1/2,
23. भवधानमांिळ ग्रांिालय, भवधानिवन, मुांबई,
24. रेशीम कक्ष भनवि नस्तती,
******************
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पभरभशष्ट्ट -1
रेशीम अभियान काययक्रमाचा समुहभनहाय भनयोजनाचा आराखिा
समुहाचे नाव -----------

तालुका------

भजल्हा -------------प्रस्तताभवत

सांपकय अभधकारी

माभयदशयक
क्र.

भदनाांक

भावाचे

काययक्रमाचे

नाव

भठकाण

वेळ

अभधकारी/
प्रभतीशील

नाव

शेतकरी/

भ्रमनध्वनी
क्रमाांक

रेशीम भमत्र
1

2

3

4

5

6

7

पभरभशष्ट्ट 2-अ
रेशीम अभियान काययक्रम
भावात आयोभजत केलेल्या काययक्रमाचा तपभशल
1) समुहाचे नाव :- -------- 2) भावाचे नाांव ---------3) तालुका -------- 4) भज.-------5) क्षेत्र सहायक/ जे.क्षे.सहा/ जे.ताां.सहा याांचे नाव व भ्रमनध्वनी क्रमाांक-------------6) रेशीम भमत्र / प्रभतीभशल रेशीम शेतकरी नाांव व भ्रमनध्वनी क्रमाांक ---------------7) काययक्रमाचे भठकाण ------------------------ वेळ -------------------------8) उपस्स्तित शेतकरी सांख्या---------------------------------9) उपस्स्तित लोकप्रभतभनधी / पदाभधकारी याांचे नाव -------------------------------उपस्स्तित माभयदशयक (शास्त्रज्ञ /अभधकारी/ प्रभतीशील शेतकरी/बचत भट/ सांस्तिा प्रभतभनधी) ----------------------------------------------------------------------क्र

नाव

पदनाम

भविाभ/सांस्तिा

भविय

10) काययक्रमाचा तपभशल ---------------------------------------स्तवाक्षरी -/
प्रभभतभशल रेशीम शेतकरी/ रेशीम भमत्र

स्तवाक्षरी /क्षेत्र सहायक/ जे.क्षे.सहा/ जे.ताां.सहा
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पभरभशष्ट्ट 2-ब
रेशीम अभियान काययक्रमाचा समुहभनहाय दैं नभदन भोिवारा
समुह -------------समुहातील काययक्रम
क्र.

1

एकूण

घेतलेले

भावाची

भावे

सांख्या

सांख्या

2

3

तालुका -------------- भज---------- भद.-----------उपस्स्तित
शेतकरी
सांख्या
4

उपस्स्तित माभयदशयक सांख्या

उपस्स्तित

लोकप्रभतभनधी काययक्रमाचा

प्रभभतश
शास्त्रज्ञ

अभधकारी

5

6

आयोभजत

ीील

/ पदाभधकारी

सांभक्षप्त

शेतकरी

सांख्या

तपभशल

7

8

9

पभरभशष्ट्ट -3
रेशीम अभियान समुहभनहाय दैं नभदन अहवाल
समन्वय अभधका-याचे नाव व पदनाम -----------------------क्र.

भदनाांक

िेट

तालुका

उपस्स्तित

उपस्स्तित

भदलेले

व

शेतकरी

माभयदशयक

भाव /

भजल्हा

सांख्या

शास्त्रज्ञ/

भठकाण

उपस्स्तित

आयोभजत

लोकप्रभतभनधी/ काययक्रमाचा
पदाभधकारी

सांभक्षप्त
तपभशल

अभधकारी/
प्रभतीभशल
शेतकरी

1

2

3

4

5

6

7

8

समन्वयक अभधका-याची स्तवाक्षरी/-
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पभरभशष्ट्ट -4
रेशीम अभियान नोंदणीचा काययपुतयता अहवाल
समुह ------------- तालुका -----------अ.क्र.

भदनाांक

काययक्रम
घेतलेल्या
भावाचे नाव

1

2

3

भजल्हा.----------नभवन नोंदणीचा तपभशल

शेतक-याांचे नाव

भ्रमनध्वनी क्रमाांक

4

5

समन्वयक अभधका-याची स्तवाक्षरी/-
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