काजू बोंडू पासून इथेनॉल व सी.एन.जी. चे
उत्पादन करण्यासाठी रत्नागिरी, ससधुदुिग व
कोल्हापूर या गजल्यात पथदर्शी प्रकल्प उभारणी
करण्याच्या दृष्टीने या गवषयाबाबत अभ्यास
करणेसाठी सगितीचे िठन करण्याबाबत.

िहाराष्र र्शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोि गवभाि
र्शासन गनणगय क्रिाांक: प्रगक्रया-1117/प्र.क्र.174/1-स
िांत्रालय गवस्तार, िुांबई-400032.
गद. 07 गडसेंबर, 2018.
प्रस्तावना:राज्यातील ससधुदुिग, रत्नागिरी व कोल्हापूर या गजल्यात काजूची िोठ्या प्रिाणात लािवड असून
काजू बी वर प्रगक्रया करणारे उद्योि सदर गजल्यात कायगरत आहेत. काजू पीकाच्या बाबतीत काजू बी
व्यगतगरक्त काजू बोंडू चे अांदाजे सुिारे 22 लाख िे.टन उत्पादन होत असून त्यावर कोणतीही प्रगक्रया केली
जात नाही. काजू बोंडू च्या रसाांपासून फेणी, वाईन, इथेनॉल, सी.एन.जी.,व्हाईट स्स्परीट इ. उपपदाथांची
गनर्मिती करता येते. तसेच काजू बोंडू च्या चोथ्यापासून फायबर, पोल्रीसाठी खाद्य व पर्शुखाद्य गनिाण करणे
र्शक्य असल्याचे सांर्शोधनात गदसून आले आहे . त्यािुळे काजू बोंडू पासून इथेनॉल व सी.एन.जी. चे उत्पादन
करण्यासाठी रत्नागिरी, ससधुदुिग व कोल्हापूर या गजल्यात पथदर्शी प्रकल्प उभारणी करण्याच्या दृष्टीने या
गवषयाबाबत अभ्यास करणेसाठी एका सगितीचे िठन करण्याची बाब र्शासनाच्या गवचाराधीन होती.
र्शासन गनणगय:या र्शासन गनणगयाद्वारे काजू बोंडू पासून इथेनॉल व सी.एन.जी. चे उत्पादन करण्यासाठी
रत्नागिरी, ससधुदुिग व कोल्हापूर या गजल्यात पथदर्शी प्रकल्प उभारणी करण्याच्या दृष्टीने या गवषयाबाबत
अभ्यास करणेसाठी खालीलप्रिाणे सगिती िठीत करण्यात येत आहे .
अ.क्र.

पदनाि व कायालय

सगितीिधील पदनाि

1.

पणन सांचालक, िहाराष्र राज्य, पुणे.

अध्यक्ष

2.

सांचालक (फलोत्पादन), पुणे

सदस्य

3.

सह सांचालक, (उप पदाथग), साखर आयुक्त कायालय, पुणे

सदस्य

4.

बाळासाहे ब सावांत कोकण कृगष गवद्यापीठचे प्रगतगनधी

सदस्य

5.

श्री.उदय कुलकणी, प्राझ इांडस्रीज प्रा.गल.,पुणे

सदस्य

6.

श्री.सांतोष िोंधळे कर, प्रायिोव्ह इांजगनअसरि प्रा.गल.,पुणे

सदस्य

7.

श्री.अतुल काळसेकर, सांचालक, गजल्हा िध्य.सह.बँक गल.,ससधुदुिग

सदस्य

8.

हगरष काांबळे , स्वािी सिथग सह.काजू कारखाना, दापोली

सदस्य

9.

श्री.सुगनल उकीडवे (डॉ.हे िडे वार प्रकल्प, िानिाांव), िानिाांव, ता.कुडाळ,

सदस्य

ज.ससधुदुिग.
10.

गवभािीय कृगष सह सांचालक, कोकण गवभाि, ठाणे, गज.ठाणे.

सदस्य सगचव

र्शासन गनणगय क्रिाांकः प्रगक्रया-1117/प्र.क्र.174/1-स

02.

सगितीस आवश्यक असणारे कािदपत्रे पणन सांचालनालय, िहाराष्र राज्य, पुणे याांच्या

कायालयािाफगत पुरगवण्याांत येतील. सगितीने सवंकष अभ्यास करुन आपला अहवाल 60 गदवसाांत र्शासनाांस
सादर करावा.
03.

सदर र्शासन गनणगय िहाराष्र र्शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812071536388802 असा आहे . हा आदेर्श गडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांगकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्शानुसार व नावाने.

Jaiprakash
Mansaramji Ambade
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(ज.ि. अांबादे)
अवर सगचव, िहाराष्र र्शासन
प्रत,
01. िा. िांत्री (पणन) याांचे खाजिी सगचव,
02. िा.राज्यिांत्री (पणन) याांचे खाजिी सगचव,
03. िा. प्रधान सगचव (पणन) पणन गवभाि, िांत्रालय, िुांबई याांचे स्वीय सहाय्यक,
04. पणन सांचालक, पणन सांचालनालय, िहाराष्र राज्य, पुणे.
05. सांचालक (फलोत्पादन), पुणे
06. गजल्हा कोषािार अगधकारी, पुणे/ठाणे,
07. सह सांचालक, (उप पदाथग), साखर आयुक्त कायालय, पुणे ,
08. बाळासाहे ब सावांत कोकण कृगष गवद्यापीठ, दापोली, गज.रत्नागिरी.
09. श्री.उदय कुलकणी, प्राझ इांडस्रीज प्रा.गल.,पुणे
10. श्री.सांतोष िोंधळे कर, प्रायिोव्ह इांजगनअसरि प्रा.गल.,पुणे
11. श्री.अतुल काळसेकर, सांचालक, गजल्हा िध्य.सह.बँक गल.,ससधुदुिग
12. हगरष काांबळे , स्वािी सिथग सह.काजू कारखाना, दापोली
13. श्री.सुगनल उकीडवे (डॉ.हे िडे वार प्रकल्प, िानिाांव), िानिाांव, ता.कुडाळ, ज.ससधुदुिग.
14. गवभािीय कृगष सह सांचालक, कोकण गवभाि, ठाणे, गज.ठाणे.
15. सवग गवभािीय सहगनबांधक सहकारी सांस्था,
16. सवग गजल्हा उपगनबांधक सहकारी सांस्था,
17. िहालेखापाल-1 (लेखा पगरक्षा), िहाराष्र, िुांबई,
18. अगधदान व लेखा अगधकारी, िुांबई,
19. गनवडनस्ती (1-स).
****************************
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