महा-रे शीम अभियान -2020
तुती/टसर क्षेत्र नोंदणी काययक्रम भद.07 जानेवारी,
2020 ते भद.21 जानेवारी, 2020 या कालावधीत
राबभवणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तत्रोद्योग वोभ भविाभ
शासन भनणयय क्रमाांकः केंपूयो 1019/ प्र.क्र.126/रे शीम कक्ष
मादाम कामा माभय, हु तात्मा राजभुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई -400032
भदनाांक : 26 भिसेंबर, 2019
वाचा :1) शासन भनणयय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, क्र. धोरण 2017/ प्र.क्र.6/ टे क्स-5,
भद.15.02.2018.
2) शासन भनणयय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ भविाभ, क्र. प्राभवयो 1018/ प्र.क्र.118/ रेशीम
कक्ष, भद.12.12.2018.
3) सांचालक (रेशीम) याांचे पत्र क्र. रे / काया-8/ महा रेशीम अभि-2020/ राबभवणे/19/
1170, भद.19.11.2019.
4) सांचालक (रेशीम) याांचे पत्र क्र. रे / काया-8/ महा रेशीम अभि-2020/ राबभवणे/19/
1294, भद.06.12.2019.

प्रस्ततावना :राज्याचे वस्त्रोद्योग वोभ धोरण, 2018-23 हे सांदिाधीन भद.15 फेब्रुवारी, 2018 रोजीच्या शासन
भनणययाद्वारे जाभहर करण्यात आले आहे. रेशीम उद्योग वोभ हा कृभि व वन सांपत्तीवर आधारीत रोजभाराची
प्रचांि क्षमता असलेला उद्योग वोभ आहे. महाराष्ट्रातील हवामान या उद्योग वोभास पोिक असल्यामुळे रेशीम
उत्पादन करण्यास राज्यात िरपूर वाव आहे. राज्याच्या कृभि भवकास दर वृद्धीबरोबर ग्रामीण िाभातील
जनतेचा आर्थिक स्ततर व जीवनमान उां चावण्यास मदत करणारा हा उद्योग वोभ आहे. परां तु, शेतकऱयाांना या
उद्योग वोभाची पभरपूणय माभहती नसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या उद्योग वोभाकिे वळलेले
भदसून येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन सन 2018-23 या वस्त्रोद्योग वोभ धोरणाच्या कालावधीत रेशीम
उद्योग वोभाला राज्याच्या अियव्यवस्तिेत केंद्रस्तिानी आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उभिष्ट्ट
ठे वण्यात आले आहे. नवीन तुती लाभवि करण्यासाठी शेतकऱयाांची नोंदणी करण्याकभरता प्रत्येक विी
िॉ. बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण सांस्तिा (बाटी), पुणे या सांस्तिेच्या सहकायाने महारेशीम
अभियान राबभवण्यात येईल असे वस्त्रोद्योग वोभ धोरणात नमूद आहे . महारेशीम अभियान-2019 ला राज्यात
उत्स्तफुतय प्रभतसाद भमळाला असून रेशीम शेतीची प्रचार व प्रभसद्धी होवून रेशीम उद्योग वोभ लोकाभिमुख
होण्यास मदत भमळाली आहे. त्या अनुिांभाने सांचालक (रेशीम) याांनी सादर केलेल्या प्रस्ततावानुसार
"महारेशीम अभियान-2020" राबभवण्याचे शासनाच्या भवचाराधीन होते.
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शासन भनणयय :राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्त्व व त्यातून भमळणाऱया हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची
शेतकऱयाांना माभहती व्हावी याकभरता प्रचार व प्रभसद्धी करण्यासाठी तसेच, सन 2020 मध्ये तुती
लाभवि व टसर रेशीम लािार्थ्यांची नाव नोंदणी करण्यासाठी भद. 07 जानेवारी, 2020 ते भद. 21
जानेवारी, 2020 या कालावधीत राज्यात “महारे शीम अभियान-2020” राबभवण्यास याद्वारे शासन
मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

“महारेशीम अभियान-2020” राबभवण्यासाठी सांदिाधीन भद.12 भिसेंबर, 2018 रोजीच्या

शासन भनणययाद्वारे भठीत केलेल्या सभमत्या, अभियान राबभवण्यासाठीच्या माभयदशयक सुचना व
काययपद्धती जशास तशा लाभू राहतील.
3.

सदर महारेशीम अभियानाकभरता आवश्यक भनधी भवभवध मांजूर योजनामधील प्रभशक्षण, मेळावे,

प्रचार व प्रभसद्धी या बाबींकभरता उपलब्ध असलेल्या भनधीतून भवहीत मयादे च्या व भवत्तीय अभधकार
भनयमाच्या अभधन राहू न खचय करण्याची जबाबदारी सांचालक (रेशीम) याांची राहील.
4.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201912261720327102 असा आहे. हा शासन
भनणयय भिजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Kishor Daulat
Patil
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( भकशोर पाटील )
कायासन अभधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सभचव
2) मा.मांत्री (वस्त्रोद्योग वोभ) याांचे खाजभी सभचव
3) महाराष्ट्रातील सवय सन्माननीय सांसद सदस्तय,
4) महाराष्ट्रातील सवय सन्माननीय भवधानसिा/ भवधान पभरिद सदस्तय,
5) अपर मुख्य सभचव (महसूल), महसूल व वन भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
6) प्रधान सभचव (वने), महसूल व वन भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
7) प्रधान सभचव, सामाभजक न्याय व भवशेि सहाय्य भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
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8) सभचव (कृभि) ,कृभि व पदु म भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
9) सभचव (ग्रामभवकास), ग्रामभवकास भविाभ, मांत्रालय, मुांबई
10) सभचव (रोहयो), मांत्रालय, मुांबई
11) सवय भविाभीय आयुक्त,
12) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नाभपूर
13) आयुक्त, महात्मा भाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजभार हमी योजना, नाभपूर
14) सवय भजल्हाभधकारी
15) सवय मुख्य काययकारी अभधकारी, भजल्हा पभरिद
16) सांचालक (रेशीम), रेशीम सांचालनालय, नाभपूर.
17) महासांचालक, िॉ. बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण सांस्तिा, पुणे
18) प्रकल्प सांचालक, समतादू त कक्ष, िॉ. बाबासाहेब आांबेिकर सांशोधन व प्रभशक्षण सांस्तिा, पुणे
19) सवय उप सांचालक/ सहायक सांचालक (रे शीम), नाभपूर/ अमरावती/ पूणे/ औरां भाबाद

20) सवय रेशीम भवकास अभधकारी, श्रेणी/1-श्रेणी-2, भजल्हा रेशीम कायालय
21) भवधानमांिळ ग्रांिालय, भवधानिवन, मुांबई
22) रेशीम कक्ष भनविनस्तती.
****************************
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