पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा उत्पादनात वाढ करणे व
त््ाांचा आहारात वापर वाढववण््ास प्रोत्साहन दे णे
्ाकवरता

उप््ोजना

सुचववण््ासाठी

राज््

स्तरी् “कृती दल” स्थापन करणे.

महाराष्र शासन
कृवि, पशुसांवधधन, दु ग्धव््वसा् ववकास व मत्स््व््वसा् ववभाग
शासन वनणध् क्रमाांक : राअसुप्र-2018/प्र.क्र.113/4-अे
मादाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्राल् ववस्तार, मुांबई- 400 032.
वदनाांक : ११ जून, 2019.
सांदभध :1. मा. राज््पाल महोद्ाांच््ा सवचवाांचे पत्र क्र.आर.बी/डी.बी./ई-13016(2)(2018) बैठकीचे इवतवृत्त
4 वडसेंबर 2018/351, वदनाांक : 26.12.2018.
2. कृवि आ्ुक्ताल्ाचे पत्र जा.क्र.वव.प्र.2/रा.अ.सु.अ.-पौ.तृ.धा./टास्क फोसध/प्र.क्र.02/09/19.
वदनाांक: 19.01.2019.
प्रस्तावना :मा. राज््पाल महोद्ाांच््ा अध््क्षतेखाली वदनाांक 04.12.2018 रोजी राज््ातील आवदवासी बहु ल क्षेत्रातील
कुपोिण समस््ेच््ा वनराकरणाच््ा दृष्टीने पौष्टीक तृणधान् वपकाांच््ा लागवडीस प्रोत्साहन दे णे व त््ाांचा आहारात
वापर वाढववणेबाबत बैठक आ्ोवजत करण््ात आली होती. सदर बैठकीत मा. राज््पाल महोद्ाांनी ज्वारी,
बाजरी, नाचणी ्ा प्रमुख पौष्टीक तृणधान्ाांचा तसेच वरई, राळा, राजवगरा इत््ादी अन् पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा
लागवडीस प्रोत्साहन दे णे व त््ाांचा आहारात वापर वाढववण््ाच््ा दृष्टीने उपा्ोजना सुचववण््ासाठी “कृती दल”
(TASK FORCE) गठीत करण््ाचे सूवचत केले होते, त््ानुिांगाने शासन पुढील वनणध् घेत आहे.
शासन वनणध् :1. राज््ातील आवदवासी बहु ल क्षेत्रातील कुपोिण समस््ेच््ा वनराकरणाच््ा दृष्टीने पौष्टीक तृणधान् (ज्वारी,
बाजरी, नाचणी ही प्रमुख पौष्टीक तृणधान्े तसेच वरई, राळा, राजवगरा इ. अन् पौष्टीक तृणधान्े) वपकाांच््ा
लागवडीस प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढववणे व ्ा पौष्टीक तृणधान्ाांचा आहारात वापर वाढववण््ाकवरता
उपा्ोजना सुचववण््ासाठी पुढील ववभाग/सांस्थाचा सहभाग असलेले “कृती दल” स्थापन करण््ात ्ेत आहे .
अ.क्र.
1.

ववभागाचे नाांव / सांस्थेचे नाव

सांबवां धत अवधकारी

कृवि, पशुसांवधधन, दु ग्धव््वसा् ववकास आ्ुक्त (कृवि)

पद
अध््क्ष

व मत्स््व््वसा् ववभाग (कृवि ववभाग)
2.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ववभाग

सांचालक (पणन)

सदस््

3.

अन्न व नागरी पुरवठा ववभाग

4.

आवदवासी ववकास ववभाग

आ्ुक्त (आवदवासी ववकास)

सदस््

5.

मवहला व बाल ववकास ववभाग

आ्ुक्त (मवहला व बाल कल््ाण)

सदस््

6.

सवध कृवि ववद्यावपठ

सांशोधन सांचालक (सवध)

सदस््

7.

इांवड्न स्कुल ऑफ वबझनेस, हैद्राबाद

प्रा. अश्वनी छत्रे, सह्ोगी प्राध््ापक

सदस््

8.

कृवि आ्ुक्ताल्

सांचालक (ववस्तार व प्रवशक्षण)

सदस्् सवचव

वन्ांत्रक (वशधावाटप व सांचालक, नागरी पुरवठा) सदस््
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2. राज््ाच््ा आवदवासी भागातील तसेच अन् भागातील जनतेच््ा दै नांदीन आहारात पौष्टीक तृणधान्ाांचा वापर
वाढववण््ाकवरता जनजागृती करणे तसेच सदर पौष्टीक तृणधान्ाांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढववण््ाकवरता
“कृती दलाने” प्रामुख््ाने पुढील बाबींचा अभ््ास करुन शासनास धोरणात्मक वनणध् घेण््ाकवरता आपला अहवाल
सादर करावा.
i. पौष्टीक तृणधान्ाांची लागवड, त््ाांचा आहारातील वापर, ववपणन प्रणाली, मागणी व पुरवठा इ. बाबत
सद्यस्स्थती.
ii. पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा सद्या अस्स्तत्वात असलेले वाण, त््ाांची उत्पादन क्षमता, त््ाांच््ा लागवड व उत्पादन
साखळीत आधुवनक शेती तांत्रज्ञानाच््ा अवलांबाबतची सद्यस्स्थती, सदर वपकाांच््ा उत्पादकतेतील तफावतीचे
ववश्लेिण (Yield gap analysis) व सदर तफावत दूर करण््ासाठी उपा््ोजना, आवण पौष्टीक तृणधान्
वपकाांच््ा शेतीच््ा आर्थथक उत्पन्नाचे ववश्लेिण.
iii. पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा कापणी पश्चात व््वस्थापन व प्रवक्र्ा ववि्क पा्ाभूत सुववधाांची उपलब्धता.
iv. पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा वकमान आधारभूत ककमती तसेच, त््ाांच््ा खरे दीबाबत आवण त््ाांचे सावधजवनक ववतरण
प्रणालीद्वारे ववतरणाचे शासनाचे प्रचवलत धोरण.
v. लोकाांच््ा गरजेनुरुप पौष्टीक तृणधान् वपकाांच््ा प्रवक्र्ेद्वारे ववववध अन्न उत्पादने बनववणे.
vi. पौष्टीक तृणधान्ाांच््ा ववपणानाकवरता बाजार जोडणी.
3. पवरच्छे द क्र.2 मधील मुद्द्ाांच््ा अनुिांगाने उपरोक्त गठीत कृती दलाच््ा वेळोवळी बैठका घेण््ात ्ाव््ात. सदर
प्रकरणी कृती दलाचा अहवाल इांडी्न स्कुल ऑफ वबझनेस, हैद्राबाद ्ाांनी आ्ुक्त (कृवि) ्ाांच््ा मागधदशधनाखाली
त्ार कराव्ाचा असून ्ाकवरता सवध ववभागाांनी त््ाांच््ाशी सांबवां धत मावहती वेळोवेळी इांडी्न स्कुल ऑफ वबझनेस
्ाांना उपलब्ध करुन द्यावी.
4. कृती दलाच््ा बैठकाांना वनमांवत्रत सदस्् म्हणून सांबवां धत ववि्ातील तज्ञाांचा समावेश अध््क्षाांच््ा परवानगीने करता
्ेईल.
5. सदर प्रकरणी इांडी्न स्कुल ऑफ वबझनेस, हैद्राबाद, ्ाांनी त्ार केलेल््ा अहवालावर आ्ुक्त (कृवि) ्ाांनी कृती
दलाची बैठक घेऊन आपल््ा वशफारशींसह अहवाल शासनास सादर करावा.
6. इांडी्न स्कुल ऑफ वबझनेस, हैद्राबाद, ्ाांनी उक्त प्रकरणी अभ््ास अहवाल त्ार करण््ापूवी राज््पाल
महोद्ाांच््ा सवचवाल्ाशी अप्रकटीकरणाबाबतचा करार (Non-disclosure agreement) करावा.
7. ्ा प्रकरणी कृती दलाने आपला अहवाल शासन वनणध् प्रवसद्धीच््ा वदनाांकापासून तीन मवहन्ात कृवि ववभागाकडे
सादर करावा.
8. सदर शासन वनणध् महाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण््ात आला
असून त््ाचा सांकेताक 201906111250344801 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन
काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991f3582
71, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2019.06.11 13:00:02 +05'30'

( श्रीकाांत आांडगे )
अवर सवचव, महाराष्र शासन
प्रत,
1. मा. राज््पाल महोद् ्ाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई
2. मा.मुख््मांत्री, ्ाांचे अपर मुख्् सवचव, मांत्राल्, मुांबई,
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3. मा. मांत्री (कृवि), ्ाांचे खाजगी सवचव, मांत्राल्, मुांबई,
4. मा. राज््मांत्री (कृवि), ्ाांचे खाजगी सवचव, मांत्राल्, मुांबई,
5. मुख्् सवचव, ्ाांचे खाजगी सवचव, मांत्राल्, मुांबई,
6. प्रधान सवचव, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षण ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
7. प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
8. प्रधान सवचव, सहकार, पणन व वस्त्रोउद्योग ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
9. सवचव (कृवि), कृवि व पदु म ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
10. सवचव, मवहला व बाल ववकास ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
11. आ्ुक्त (कृवि), कृवि आ्ुक्ताल्, महाराष्र राज््, पुणे,
12. आ्ुक्त, मवहला व बाल ववकास ववभाग, 28 क्वीनस गाडध न, जुन्ा सकीट जवळ,
महाराष्र राज््, पुणे- 411001.
13. आ्ुक्त,आवदवासी ववकास ववभाग, महाराष्र राज््, नावशक,
14. वन्ांत्रक (वशधावाटप व सांचालक नागरी पुरवठा), रॉ्ल इनशुरनस इमारत, 5वा मजला,
14 जमशेदजी टाटा मागध, चचधगेट, मुांबई- 4000 20,
15. सांचालक (पणन), 3 रा मजला, नीवन मध््वती इमारत, ससुन हॉस्स्पटल जवळ, पुणे,
12. सांचालक (ववस्तार व प्रवशक्षण), महाराष्र राज्् पुणे,
13. प्रा. अश्वनी छत्रे, सह्ोगी प्राध््ापक, इांवड्न स्कुल ऑफ वबझनेस, हैद्राबाद,
14. सांचालक सांशोधन सवध कृवि ववद्यावपठे ,
15. सवध सह/ उप सवचव, कृवि व पुदम ववभाग, मांत्राल्, मुांबई,
15. वनवडनस्ती. (4-अे).
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