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शासन तनणतय क्रमाांक बाांबूसा-2017/प्र.क्र.68/फ-9 
मांत्रालय, म ांबई 400 032 

तदनाांक :  24 ऑगस्ट, 2018 

वाचा:- 1) शासन तनणतय, महसूल व वन तवभाग क्रमाांक बाांबूसा-2015/प्र.क्र.241/फ-9,  
     तदनाांक 24.07.2015 
2) शासन तनणतय, महसूल व वन तवभाग क्रमाांक बाांबूसा-2015/प्र.क्र.139/फ-9,  
     तदनाांक 06.08.2016 
 

प्रस्तावना:-  

 नवीन बाांबू धोरण व्यापक व सवतसमावशेक करण्यासाठी तदनाांक  24 ज लै, 2015 च्या शासन 
तनणतयान्वये प्रधान सतचव, ग्राम तवकास तवभाग याांच्या अध्यक्षतेखाली सतमती गठीत करण्यात आली 
होती. सदर सतमतीने जानेवारी, 2017 मध्ये तयाांच्या तशफारसी शासनास सादर केलेल्या आहेत. 
सदर तशफारसी शासनाने मान्य केल् याआहेत. सदर तशफारसीं पैकी काही तशफारशींवर यापूवीच 
शासनाकडून धोरणातमक तनणतय घेण्यात आलेले असून, तशफारस क्र. 2.5 मध्ये बाांबू सेक्टरच्या 
तवकासासाठी बह  भागधारकाांची सांघटना तनमाण करण्याचे नमूद केले आहे. तसेच माननीय 
मांत्री(तवत्त आतण तनयोजन, वने)  याांनी तदनाांक 18.03.2017 रोजी तवधानमांडळासमोर महाराष्ट्राचा 
सन 2017-18 चा सवतसाधारण अथतसांकल्प सादर करताना बाांबू सेक्टरच्या तवकासासाठी महाराष्ट्र 
राज्य बाांबू प्रवततन यांत्रणा स्थातपत केले जाईल अशी घोषणा केलेली आहे. यासाठी  तवरॄासाहतता 
असलेल्या व इच्छ क कां पन्याांना सदर कां पनी स्थापनेत सहभागी होण्यासाठी तवहीत कायतप्रणालीचा 
वापर करण्याचे तनतरृत करण्यात आले. याकरीता तवभागाकडून Expression of Interest 
मागतवण्यात आले. यामध्ये टाटा रस्ट याांनी रु.5.00 कोटी पयंत अथतसहाय्य देण्याची हमी 
तदल्याम ळे तयाांच्या सोबत भागीदारीत कां पनी स रु करण्याबाबतचा प्रस्ताव तवचाराधीन होता.  

शासन तनणतय :- 

 राज्यातील बाांबू क्षते्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आतण टाटा रस्ट याांच्या 
भातगदारीने नफा पायाभतू नसलेल्या कां पनीची म्हणजे  “बाांबू प्रवततन प्रततष्ट्ठान, महाराष्ट्र” 
(Bamboo Promotion Foundation, Maharashtra) या कां पनीची स्थापना करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.   
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कां पनीचे नाांव:-  

        बाांबू प्रवततन प्रततष्ट्ठान, महाराष्ट्र  (Bamboo Promotion Foundation, Maharashtra) 

बाांबू प्रवततन प्रततष्ट्ठान,महाराष्ट्र या कां पनीचे म ख्यालय बृहन्म ांबई क्षते्रात (एमएमआरडीए) येथे 
राहील. 

कायदेशीर स्स्थती /दजा  

बाांबू प्रवततन प्रततष्ट्ठान, महाराष्ट्र ही कां पनी, कां पनी अतधतनयमाच्या कलम 8 खाली तयार 
झालेली नफ्यासाठी नसणारी कां पनी असेल. कां पनीकडे अतततरक्त असणारी रक्कम तवतरीत न 
करता फक्त कां पनीच्या उतिष्ट्ठासाठी वापरली जाईल. 

कां पनीचे म ख्य उिेश 

बाांबू उद्योगास चालना देणे हे कां पनीच ेम ख्य उतिष्ट्ट असेल. या सेक्टरमध्ये रोजगाराकरीता 
उपतजतवकेची सांधी तनमाण करणे यास प्राथतमकता असेल. 

कां पनीचे स्वरूप 

सदर कां पनी, कां पनी  अतधतनयमाच्या कलम 2 (68) न सार गॅरांटीद्वारे मयातदत कां पनी असेल. 
याचा अथत कां पनीसाठी कोणतेही भागभाांडवल असणार नाही. कां पनीचे कायत हे अन दान, योगदान 
आतण सेवा श ल्काच्या व इतर उतपन्नावर चालेल.  यामध्ये शासनासह टाटा रस्ट हे सांस्थापक 
सदस्य राहतील. सदर कां पनीमध्ये भतवष्ट्यात सहभागी होण्यासाठी आवश्यक Association of 
Articles मधील शासन अटी व पात्रता पूणत करणा-या इच्छ क नामाांतकत कां पन्याांना शासन मान्यतेने 
सहसभासद म्हणनू घेता यईेल.  

कां पनीच्या कायाचे स्वरूप 

 कां पनी, शेतकरी आतण शेतकरी सांघटना, शासकीय तवभाग, को-ऑपरेटीव्ह, बाांबू 
व्यवसातयक उद्योजक, रोपवाटीकामालक, रस्ट, बचत गट (SHG), शैक्षतणक सांस्था, वास्त तशल्प 
तज्ञ, तडजाईनर आतण इतर हे भागीदारीत कायत करतील. सदर कां पनी ज्ञान आतण ताांतत्रक भागीदारी 
स्वरूपात कायत करेल, तयाम ळे कां पनीचा स्वता:चा खचत खूपच मयादीत राहण्याची अपेक्षाआहे. कारण 
हा लहान पथदशी प्रकल्प वगळता थेट प्रचालनात (operation) प्रतयक्षपणे काम करणार नाही.  



शासन तनणतय क्रमाांकः बाांबूसा-2017/प्र.क्र.68/फ-9 

 

पषृ्ट्ठ 7 पैकी 3 

बाांबू प्रवततन प्रततष्ट्ठान, महाराष्ट्र या कां पनीद्वारे करण्यात येणारी कामे वनहक्क 
कायदयातील तरत दी व अन सूचीत क्षते्रातील कायदेशीर तरत दींशी तवसांगत राहणार नाही, याची 
दक्षता घेण्यात येईल. 

           कां पनीच े सांस्थापक सदस्यामधून देणग्या-अन दान तसेच व्यवसातयक सामातजक जबाबदारी 
(सीएसआर) आतण शासनासह भागीदार सांस्था कडून प्रकल्पासाठी प्राप्त होणा-या अन दानातून 
कायतरत राहील. कां पनीचा पतहल्या तीन वषाचा कमतचारी आस्थापना व प्रशासकीय खचत कॉपतस तनधी 
ककवा सेवाश ल्क याद्वारे भागतवला जाईल.  

 पतहल्या तीन वषात कां पनीत केवळ 10-15 कमतचारी कायतरत असणार आहेत. बाांबू ही  
नैसर्गगकरीतया  जलद वाढणारी प्रजाती आहे. तयाम ळे कां पनीच्या कायाम ळे तयाचा प्रभाव प ढील 3-5 
वषानांतरच लक्षणीय स्वरुपात तदसून यईेल. कां पनीच्या स्थापनेम ळे व कायाम ळे बाांबू क्षते्राच े
सशक्तीकरणाचे म ल्यमापन 7 वषानांतरच करता यईेल. सध्याच्या योजना चालू असताांना कां पनीच े
दोन-तीन वषात स्वत:चे आर्गथक आतण पतरचालन मॉडेल तवकतसत होईल. 
  

कां पनीच्या कायाची प्राथतमकता. 

1. सांघटीत बाांबू बाजारास चालना देणे:-  
सद्यस्स्थतीत शेतकरी समर्गपत क्षते्रात बाांबूची लागवड करतात. यामध्ये प्रम ख्याने 
गटलागवड, बाांधावरची लागवड अतंभतू आहे. तयाांना तयाच्या क्षते्रात उतपातदत होणाऱ्या 
बाांबूसाठी तनतरृत तकती ककमत तमळेल ते मातहत नसते. तसेच तयाांना कोणतया साप्तातहक 
बाजारपेठेत बाांबू  तवकला जाऊ शकतो याचे ज्ञान नसते.बाांबूला जास्तीत जास्त ककमत 
तमळण्यासाठी तयाची तवक्री कोठे करावी याबिल स ध्दा मातहती नसते. बाांब ूसाठी खात्रीशीर 
ककवा सांघटीत बाजारपेठ उपलब्ध नाही, ही वस्त स्स्थती आहे.या समस्येवर उपाय म्हणनू 
बाांबूकतरता लहान बाजारपेठ / स लभ कें दे्र स रु करण्यात येतील, जी खरेदीदार व तवके्रता 
याांच्यासाठी मध्यस्थी म्हणनू सेवा प रवले.बाांबूची प्रतवारी, तयावरील मूल्यवधतनासाठी 
आवश्यक प्रतक्रया तसेच तयाच्या आगावू ककमती जाहीर करतील. एकदा हे मॉडेल स्थातपत 
झाल्यानांतर स्थातनक शेतकऱ्याांमध्ये बाांबू लागवड, बाांबू शेती तवषयक तनतरृतपणे आकषतण 
तनमाण होईल आतण तया भागामध्ये  बाजारपेठेत मोठया प्रमाणात उलाढाल स रु होईल. 
याकतरता पतहल्या 3 वषात कां पनीकडून 5 कें दे्र उघडली जातील. 

2. बाांबूच्या तीन क्लस्टसतचे उतपादन, तडझाईन आतण तवक्री:- 
स मारे 10 ते 15 गाांवाचा एक सांतक्षप्त क्लस्टर (25 तकलोतमटरच्या तत्रज्येत) ओळखला 
जाईल. क्लस्टर मध्ये आधीपासूनच उत्तम कच्चा माल, कौशल्य ककवा बाजारपेठेला सहाय्य 
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अशा प्रकारचा सांबांध बाांबूशी असणे आवश्यक आहे. बाांबू कौशल्य प्रतशक्षण, उत्तम 
बाजारपेठेची ग णवत्ता आतण प्रमाण वाढवून बाांबू सेक्टरचे एकत्रीकरण व मजबतूीकरण केल े
जाईल.क्लस्टर ॲक्शन  योजना सतवस्तर तवशे्लषणाद्वारे तयार केली जाईल. आवश्यक तेथे 
सामान्य स तवधा कें द्र स रु करण्यात येईल.  

3. पेसा गावामध्ये बाांबूचे मूल्यवधतन व उतपन्न वाढवणे:- 
ऐततहातसक पेसा कायदयाम ळे अन सूतचत क्षते्रातील वनाचे व्यवस्थापन करण्याचा अतधकार 
स्थातनक लोकाांना प्राप्त झालेला आहे. तयाम ळे या सम दायाजवळ व्यवस्थापनासाठी 
असलेल्या क्षते्रात प्रचांड प्रमाणात बाांबू उपलब्ध आहे. गडतचरोली तजल्हयात ब-याच गावाांनी 
बाांबूचे तनष्ट्कासन करुन तयाची थेट तवक्रीकां त्राटदाराांना स रु केली आहे. तयाम ळे तयाांच्या 
उतपादनात मागील काही वषामध्ये भरघोस वाढ झाली आहे. तथातप बाांबूची तनरांतर 
तनष्ट्कासन तयासाठी जास्तीत जास्त ककमत कशी प्राप्त करुन घ्यावी, यासाठी मूल्यवधतन 
कस ेकेल ेजाईल याअन षांगाने  कां पनी कायत करेल. 

4. घरबाांधणी म्हणनू बाांबूचा वापर करण्यासाठी एक पथदशी गाव तनमाण करणे:- 
अनेक आतदवासी, पेसा आतण इतर गावामध्ये प रेशा प्रमाणात बाांबू उपलब्ध आहे. परांत  बाांबूचा 
वापर हा तयाांच्या पारांपातरक पध्दतीन सार होत असतो. स प्रतसध्द वास्त तवशारदाची तनय क्ती 
करुन तयाांच ेज्ञान व कौशल्याचा वापर करुन गावक-याांसाठी स धातरत ग णवत्तेची घरे तयार 
करण्यात येतील. तयाम ळे बाांबू वापरण्यासाठी इतर गावक-याांना स ध्दा पे्ररणा तमळेल व बाांबू 
हे ग्रामीण भागात इतर पयायी साम ग्री म्हणनू उपयोगात येईल. 

5. बाांबू अगरबत्ती प्रकल्प (गडतचरोली मॉडेल):- 
अगरबत्तीच्या काडीची अतयांत कमतरता असल्याने ती इतर देशाांमधून आयात करावी 
लागते. अगरबत्तीच्या तवकासासाठी चाांगले कारागीर असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर 
कामासाठी आवश्यक असलेले मशीन तवकतसत करण्याची पध्दत प्रमातणत  करण्यात आली 
आहे. कां पनी राज्यातबाांबू अगरबत्ती प्रकल्पाला प्रोतसाहन देईल. 

6. माकेकटगसाठी वास्त तवशारद व सांकल्पतचत्रकार याांच्याशी समन्वय:- 
बाांबूचे सौदयत व पयावरणस्नेही ग णधमाम ळे अनेक वास्त तवशारद आतण सांकल्पतचत्रकार 
(तडझायनर) बाांबू वापरू इस्च्छतात. परांत  उपचारीत बाांबूची सहज उपलब्धता होत 
नसल्याम ळे व इतर समस्याम ळे तयाांच्या कामात अडथळे येतात.वास्त तवशारद/ 
सांकल्पतचत्रकार (तडझायनर) ला आवश्यक असलेली सेवा प रतवण्याची तरतदू असून तयाांना 
कच्चा माल तमळवून देण्यास सोयीचे होईल. 
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7. बाांबूची गटलागवड करण्यास प्रोतसाहन:- 
शेतातील बाांबू क्षते्राच्या तवकासामध्ये बाांब ूवाहतूकीसाठी वाहतूक परवाना हा मोठा अडथळा 
दूर झाला आहे. तयाम ळे बाांबूच्या शेतीस प्रोहतसान तमळणार आहे. या सोयीम ळे कसचनासोबत 
ककवा तया तशवाय शेतातील बाांबू लागवडीसाठी मोठया सांधी उपलब्ध आहे. कां पनी ही 
ताांतत्रक आतण इतर सहाय्य (शेतक-याांना थेट आर्गथक मदत वगळून) देईल. याकतरता 
आवश्यकतया प्रचार प्रतसध्दी व जनजागृती करण्यासाठी  तीन वषाच्या कालावधी मध्ये रुपय े
2.5 कोटी तचन्हाांतकत करण्यात येतील. याकतरता कृषीवातनकी कां पन्याचा सहभाग व मदत 
घेतली जाणार आहे.  

8. तरूण तपढीला बाांबूचा वापर करण्यासाठी प्रोतसाहन देणे:- 
बाांबू हा भतूकाळात वापरला जात होता व भतवष्ट्यातही वापरलाजाईल असे सातहतय आहे. 
प्रतयेक वषी वास्त शास्त्र महातवद्यालयाचे काही तवद्याथी बाांबू बाबत अतभरुची दाखतवतात. 
परांत  व्यवसातयक कारकीदत तनमाण करण्यात असलेले अडथळे याम ळे तयाांची या तवषयातील 
रुची तनघून जाते. तयाांना वास्त तवशारद तसेच तडझाईन अभ्यासक्रमाकतरता महातवद्यालयाशी 
सांपकत  साधावा लागतो. या उिेशासाठी बाांबू मॉडेल तयार केले जाईल, जे तयाांना बाांबूशी 
तनगडीत असतील. हे तचत्रपट, स्व्हतडओ, चचा इतयादीचे तमरॅण असू शकते. प्रतयेक वषी 
तकमान 10 महातवद्यालयाांचा समावशे करण्यात येईल. या प्रतकयेद्वारे अतधकातधक तरूण 
तडझाईन,वास्त तवशारद आतण बाांधकाम सातहतयाचे सांभाव्यता पाहतील. तसेच 
य वक/वततमान तडझाईन सांस्थेला फेलोतशप स ध्दा देण्यात येतील.  

9. बाांबूसाठी ज्ञान आतण मातहती कें द्र:- 
गेल्या 20 वषात एनएमबीए, राष्ट्रीय बाांबू तमशन, INBAR  या सांस्थेच्या माध्यमातून बाांबू वर 
मोठया प्रमाणावर काम झाले असून बाांबू सांदभात बरीच ज्ञान कौशल्ये तवकसीत झाले आहे. 
तथातप तयाांचे तनयोजनबध्द पध्दतीने जतन करण्यासाठी सक्षम यांत्रणा  नसल्याने या 
मातहतीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता तनमाण झाली आहे. यासाठी  बाांब ूज्ञान व मातहती कें द्र 
स्थातपत करुन भतवष्ट्यातील वापरासाठी सवत प्रकाशने, बाांबू वरील ऑडीओ, स्व्हतडओ 
रेपॉतजटरीला अतभलेखात कायम स्वरुपी जतन करण्यात येईल. 

10. लहान उद्योजक आतण व्यवसायासाठी सहाय्य म्हणून कायत करणे:- 
कां पनी एक वबेसाईट/पोटतल चालवले जेथे स्थातनक उद्योजक आतण बाांबचू्या क्षते्रातील 
मातहती नाममात्र श ल्कासाठी ठेवली जाऊ शकते. याम ळे लहान उद्योजकाांना तयाांच्या 
व्यवसाय वाढीस मदत होईल. 
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कां पनी बिल इतर तपशील 

कां पनीचे व्यवस्थापन, सांचालक मांडळाद्वारे करण्यात येईल. सांचालक मांडळावर प्रतयेक 
सदस्याद्वारे एक नामतनदेतशत सांचालक असेल.महाराष्ट्र शासनाची कां पनीचे सांस्थापक सदस्य 
म्हणनू भतूमका लक्षात घेऊन व भतवष्ट्यात तवतवध प्रकल्पासाठी देण्यात येणारी अपेक्षीत सहाय्यचा 
तवचार करता मांडळामध्ये  महाराष्ट्र शासनाचा एक अतततरक्त सांचालक राहील. म्हणजेच शासनाच े
दोन सांचालक राहतील अशी तरतूद केलेली आहे. या कां पनीचा  पतहला अध्यक्ष हा राज्य शासनाचा 
प्रतततनधी असेल, तयाांचा कालावधी दोन वषाचा असेल. नांतर अध्यक्ष हे पतरभ्रमण (rotation) 
पध्दतीन सार सदस्यामधून तनवडले जातील. 

कां पनीचे अतधकारी 

म ख्य कायतकारी अतधकारी हा सांस्थेच्या दैनांतदन व्यवहाराचा प्रम ख असेल. तयाांच्याकडे इतर 
सहाय्यक अतधकारी आतण कमतचारी असतील. म ख्य कायतकारी अतधकारी व इतर कमतचारी ख ल्या 
बाजारपेठेतून घेतले जातील. म ख्य कायतकारी अतधकारी व इतर कमतचारी हे कां पनीच े कमतचारी 
असतील. कां पनीचे स्वरुप लहान असल्याम ळे याकतरता कमतचारी वृांद स मारे 10-15 इतकाच असेल, 
हे कमतचारी कामाच्या तनकडीन सार कायालयात तसेच क्षते्रीय स्तरावर कायतरत असतील. 

तपशीलवार वाटचाल (Road map) 

 या शासन तनणतयास अन सरुन सांस्थापक सदस्यासह कां पनीची कायदेशीरतरतया स्थापना 
करण्याची कायतवाही करण्यात यावी. तयाांनतर कां पनीचे कायत स रू होईल. यासाठी एक तपशीलवार 
व्यावसातयक  आराखडा आखला जाईल व तयाची अांमलबजावणी केली जाईल. 
कां पनी स्थापनेस शासनाचा सहभाग 

कां पनी स्थापनेसाठी सन 2018-19 च्या अथतसांकल्पात एक वळे अन दान म्हणनू रु.20 कोटी 
अन दान मांजूर करण्यात येत आहे. सदर खचत 2406 A185 या लेखातशषांखाली करण्यात येईल. 

सदर शासन तनणतय तवत्त तवभागाच्या सहमतीने आतण तवत्त तवभाग अनौपचातरक सांदभत 
क्रमाांक:223/2018/व्यय-10, तदनाांक 29.06.2018 व मा.मांतत्रमांडळाच्या मान्यतेने तनगततमत 
करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन तनणतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201808241609285619 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने, 
 

 

            (स जय दोडल) 
           सह सतचव (वने) 
           महसूल व वन तवभाग 
प्रतत, 

1. मा. म ख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव, मांत्रालय, म ांबई. 
2. मा. मांत्री (वने) याांच ेखाजगी सतचव, मांत्रालय, म ांबई. 
3. मा.राज्यमांत्री (वने) याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, म ांबई. 
4. म ख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई. 
5. अपर म ख्य सतचव, तनयोजन तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
6. अपर म ख्य सतचव, तवत्त तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
7. अपर म ख्य सतचव, उद्योग तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
8. अपर म ख्य सतचव, कृषी तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
9. प्रधान सतचव, आतदवासी तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
10. प्रधान सतचव, ग्राम तवकास तवभाग, मांत्रालय, म ांबई. 

11. महासांचालक, मातहती व प्रतसध्दी, मांत्रालय, म ांबई. 
12. प्रधान म ख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रम ख), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू. 
13. प्रधान म ख्य वनसांरक्षक (उतपादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
14. प्रधान म ख्य वनसांरक्षक (सामातजक वनीकरण),महाराष्ट्र राज्य, प णे.  
15. व्यवस्थापकीय सांचालक, एफ.डी.सी.एम.तलतमटेड, नागपरू. 
16.  व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र बाांब ूतवकास मांडळ, नागपरू 
17. अपर प्रधान म ख्य वनसांरक्षक (अथतसांकल्प, तनयोजन व तवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
18. व्यवस्थापकीय सांचालक, एम.एस.एस.आय.डी.सी. म ांबई. 
19. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र खादी स्व्हलेज इांडस्रीज कॉरपोरेशन  
20. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र हस्त तशल्प व हस्तमाग तशल्प महामांडळ 
21. टाटा रस्ट, वल्डरेड सेंटर, कफ परेड,म ांबई-400 005. 
22. महालेखापाल-1/2 (लेखा पतरक्षण, लेखावअन ज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, म ांबई/नागपरू 
23. तवत्त तवभाग (व्यय-10), मांत्रालय, म ांबई-32 
24. तनयोजनतवभाग (कायासन-1475), मांत्रालय, म ांबई-32 
25. तनवड नस्ती, फ-9 कायासन, महसूल व वन तवभाग, मांत्रालय, म ांबई-32 
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