
बी.टी. कापूस बबयाणाांमध्ये परवानगी नसलले े 
तणनाशकाला सहनशील असणारे जीन 
(Herbicide Tolerant Transgenic Gene) 
आढळून आल्याप्रकरणी चौकशी करणेकरीता 
स्थापन केलले्या बवशेष तपास पथकास (SIT) 
अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसांवर्धन, दुग् र्व् यवसाय बवकास व म् स् यव् यवसाय बवााग 

शासन बनणधय पुरकपत्र क्रमाांक: बबयाणे 10१7/प्र.क्र.194(ााग-१)/१अे 
हुता्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

             मांत्रालय बवस्तार, मुांबई-400 032.  
                                                           बदनाांक: 24 जानेवारी, 2019.     
वाचा:- 
          1) कें द्र शासनाचे बदनाांक 10/01/2018 रोजीचे गोपनीय अ.शा.पत्र क्रमाांक 98/AM. 
          2) कृबष व पदुम बवााग, शासन बनणधय क्रमाांक:- एनओसी 2011/प्र.क्र.378/१अे,  
              बदनाांक 17.11.2012. 
          3) कृबष व पदुम बवााग, शासन बनणधय क्रमाांक:- बबयाणे 10१7/प्र.क्र.194/१अे,  
              बदनाांक 07/02/2018. 
          4) कृबष व पदुम बवााग, शासन बनणधय क्रमाांक:- बबयाणे 10१7/प्र.क्र.194/१अे,  
              बदनाांक 03/03/2018. 
          5) कृबष व पदुम बवााग, शासन बनणधय क्रमाांक:- बबयाणे 10१7/प्र.क्र.194/१अे,  
              बदनाांक 30/06/2018.  
          6) श्री. कृष्ट्ण प्रकाश (ाा.पो.से.), अध्यक्ष, बवशेष तपास पथक (SIT) याांचे बदनाांक 02 सप्टेंबर,  

2018 रोजीचे पत्र क्रमाांक बव.त.प./SIT/मुदतवाढ/44/2018. 
          7) कृबष व पदुम बवााग, शासन बनणधय क्रमाांक:- बबयाणे 10१7/प्र.क्र.194/१अे,  
              बदनाांक 15/12/2018. 
 
प्रस्तावना:- 
                    बी.टी. कापसाच्या बबयाणाांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे 
Transgenic Herbicide/Glyphosate Tolerant Trait वापरून अनेक बबयाणे उ्पादक कां पनयाांनी 
अवरै्पणे बबयाणाांचे उ्पादन व बवक्री केल्याची बाब बनदशधनास आलेली असल्याने याबाबत बदनाांक 
03 माचध, 2018 रोजीच्या शासन बनणधयानवये श्री. कृष्ट्णप्रकाश (ाा.पो.से.), बवशेष पोलीस 
महाबनरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुांबई याांच्या अध्यक्षतेखाली बवशेष तपास पथक (Special 
Investigation Team) स्थापन करण्यात आलेले आहे. यासांदाातच्या कायधकक्षा, अटी आबण शथी 
बदनाांक 07 फेब्रवुारी, 2018 रोजीच्या शासन बनणधयामध्ये नमुद केल्यानुसार आहेत. सदर बवशेष 
तपास पथकास सांदाध क्रमाांक 7 च्या शासन बनणधयानवये बदनाांक 03 सप्टेंबर, 2018 पासून तीन 
मबहनयाांचा कालावर्ी वाढवून देण्यात आलेला होता. सदर प्रकरणाची व्याप्ती पाहता सदर बवशेष 
तपास पथकाने बदनाांक 31 माचध, 2019 पयंत मुदतवाढ देण्याची बवनांती केलेली होती. यानुषांगाने 
सदर बवशेष तपास पथकास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या बवचारार्ीन होती. 
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शासन बनणधय:-  
                       बी.टी. कापसाच्या बबयाणाांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील 
असणारे Transgenic Herbicide/Glyphosate Tolerant Trait वापरून अनेक बबयाणे उ्पादक 
कां पनयाांनी अवरै्पणे बबयाणाांचे उ्पादन व बवक्री केल्याची बाब बनदशधनास आलेली असल्याने 
याबाबत बदनाांक 03 माचध, 2018 रोजीच्या शासन बनणधयानवये श्री. कृष्ट्णप्रकाश (ाा.पो.से.), बवशेष 
पोलीस महाबनरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुांबई  याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 
बवशेष तपास पथकास (SIT) ्याांचा अहवाल सादर करण्यासाठी बदनाांक 31 माचध, 2019 पयंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे.   
 

2.             सदर शासन बनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आले असून ्याचा सांगणक सांकेताक 201901241701238401 असा आहे. हे 
शासन बनणधय बडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांबकत करुन काढण्यात येत आहे. 
              महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
                                                                
 

                                                            (उमेश चाांबदवडे)  
                कायासन अबर्कारी, महाराष्ट्र शासन 
 
प्रबत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सबचव, मांत्रालय, मुांबई. 
2. मा.मांत्री (कृबष) याांचे खाजगी सबचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.राज्यमांत्री (कृबष) याांचे खाजगी सबचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मा. मुख्य सबचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई. 
5. अपर मुख्य सबचव (गृह), गृह बवााग, मांत्रालय, मुांबई. 
6. अपर मुख्य सबचव (कृबष), कृबष व पदुम बवााग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
8. आयुक्त, राज्य गुप्त वाता बवााग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
9. बवशेष पोलीस महाबनरीक्षक, (व्ही.आय.पी. सुरक्षा), मुांबई. 
10. आयुक्त (कृबष), कृबष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,  पुणे. 
11. कृबष सांचालक (बनबवष्ट्ठा व गुण बनयांत्रण),कृबष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
12. बवाागीय कृबष सह सांचालक, अमरावती. 
13. बवाागीय कृबष सह सांचालक, सवध. 
14. मुख्य गुणवत्ता बनयांत्रण अबर्कारी, कृबष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
15. बनवडनस्ती, कायासन १अ.े 

http://www.maharashtra.gov.in/
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