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प्रस्तावना:- 
 

  बाांब ू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यांत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास 
"टहरव े सोने" (Green Gold) अस े सांबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड टवषयक गरजा परू्ण करण्याकटरता 
सहज उपलब्ध होर्ारे व परवडर्ारे वनोपज असल्याने बाांबलूा " गरीबाांचे लाकूड " (Timber of the Poor) 
असेही म्हिल े जाते. बाांब ू ही जलद वाढर्ारी, सदाहरीत व टदर्घाय ु प्रजाती आहे. बाांब ू लागवडीमुळे 
शेतकऱयाांना आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) टमळण्याची क्षमता आहे. 

  देशात बाांबचूी बाजारपठे सुमारे रु.26,000 कोिीची असून त्यामध्ये बाांब ूफर्थनचर, बाांब ूपल्प, 
बाांब ूमॅि बोडण, कािेज इांडस्रीज, प्लाय बोडण इत्यादी समाटवष्ट्ठ आहे. बाांबमूध्ये जास्त गतीने काबणन शोषर् 
करुन ग्लोबल वाटमिंगलाही मात देण्याची अमयाटदत क्षमता आहे. या सवण बाबींचा टवचार करुन बाांबचूा 
समुटचत टवकास कररे् तसचे बाांबचू्या क्षमतेचा परेुपरू उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाटजक 
टवकासाकटरता कररे् व त्यायोगे सांपरू्ण देशाचा टवकास साधण्याकटरता कें द्र शासनाने राष्ट्रीय बाांब ूटमशन 
(National Bamboo  Mission ) ची स्िापना केलेली आहे.  

  बाांब ू लागवडीमुळे शेतक-याांच्या आर्थिक स्स्ितीत सधुारर्ा होऊन त्याांचे जीवनमान 
उांचटवण्यास मदत होर्ार आहे. त्याकरीता शेतक-याांना उत्तम बाांब ूरोपाांचा परुवठा होरे् आवश्यक आहे. 
सद्यस्स्ितीत महाराष्ट्राबाहेरील राजयाांमधून बाांबचूी टिश्य ू कल्चर रोप े उपलब्ध होतात. उत्तम गुर्धमण 
असलेल्या टिश्य ू कल्चर बाांब ू रोपाांची टनर्थमती राजयामध्येच करून ती शेतक-याांना शेतजटमनीवर तसेच 
शेताच्या बाांधावर लागवडीकटरता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस टदनाांक  27 जून 
2019  रोजीच्या  मांटत्रमांडळ बठैकीत मान्यता प्रदान  करण्यात आली आहे.  सदर मान्यतेच्या अनुषांगाने, 
शेतक-याांना सवलतीच्या दराने टिश्य ू कल्चर बाांब ू रोपाांचा परुवठा करण्यासाठी नवीन योजना सुरु 
करण्याची बाब शासनाच्या टवचाराधीन होती.  

शासन टनर्णय:- 

१.0  शेतजटमनीवर तसेच शेताच्या बाांधावर  बाांब ूलागवडीकटरता शेतक-याांना सवलतीच्या दराने 
टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांचा परुवठा करण्यासाठी  " अिल बाांब ू समधृ्दी योजना "   या नावाने नवीन योजना 
राबटवण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

     २.0     उटिष्ट्ि :-  

2.1 शेतक-याांना टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांचा परुवठा कररे्. 
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२.२    शेतीतनू टमळर्ा-या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी शेत जटमनीवरील बाांब ूलागवडीखालील 
क्षेत्र वाढटवरे्. 

 २.३    बाांब ूलागवडीमुळे शेतक-याांस उपटजवीकेचे साधन टनमार् कररे् व  शेतक-याांच्या  आर्थिक  
स्स्ितीत सुधारर्ा होऊन त्याांचे  जीवनमान  उांचावण्यास मदत  कररे्. 
 

      ३.0      टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांची आवश्यकता :- 

  3.1   बाांबचू्या वटैशष्ट्ियानूसार बाांबसू जयावळेी फुलोरा येतो, त्यावळेी बाांब ूमृत होतो. बाांबसू फुलोरा 
हा    खालील दोन प्रवृत्तीमध्ये येतो. 

           अ)  Sporadic flowering :- यामध्ये बाांब ूक्षेत्रातील सलग सवण बाांबसू फुलोरा न येता काही   
टनवडक बाांबसू तुरळक टठकार्ी फुलोरा येतो. 

 ब)   Gregarious flowering: - यामध्ये बाांब ूक्षेत्रातील सलग सवण बाांबसू फुलोरा येतो. 
बाांबचू े जीवनचक्र हे 40 ते 100 वषण असल्यामुळे त्याांच े टबयारे् वळेेवर उपलब्ध होत 
नाही. तसेच Gregarious flowering येण्याच े टठकार् आटर् कालावधी याची टनटिती 
नसते. त्यामुळे या बीयाांपासनू होर्ारी प्रजाती ही व्यवसाटयकटरत्या तयार कररे् शक्य 
होत नाही.  

3.2 बाांब ूबीयाांची उगवर्ी ( Germination ) फार कमी असून  त्याची उगवर् क्षमता (Viability ) 
फक्त 3 ते 6 मटहने असते. या अटनटिततेमुळे बाांबलूा कलम तयार करुन (Vegetative 

Propogation) बाांब ू रोप े तयार केली जातात. उत्तम बाांब ू रोप े आटर् प्रजातीच्या शुद्धतेची 
गुर्वत्ता टिकवून ठेवरे् व मोठया प्रमार्ात बाांब ूरोपाांच्या टनर्थमतीसाठी टिश्यू कल्चर बाांब ूरोप े
तयार कररे् हा एक उत्तम पयाय आहे. 

3.3   शेतक-याांनी बाजारातील उपलब्ध इतर रोपवाटिकाांमधून बाांब ू रोप े खरेदी करुन शेतात 
लावल्यानांतर त्याांना प्रजातीची ओळख नसेल तर त्या प्रजातीपासून 5 वषाच्या 
मेहनती/श्रमानांतर अपेक्षेप्रमारे् उत्पन्न टमळर्ार नाही. त्यामुळे शेतक-याांच े खूप नुकसान 
होईल. त्यासाठी शुद्धता व ओळखीची प्रजाती उपलब्ध करुन देरे् हे बाांब ूटवकासाचा मुख्य 
उिेश आहे. शेतक-याांना टिश्य ू कल्चर बाांब ू रोप े उपलब्ध करुन टदल्यास हा उिेश परू्ण 
होऊ शकतो. 

    4.0   टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांकटरता प्रजाती :-  

4.1 महाराष्ट्रामध्ये मानवले (Dendrocalamus strictus), किाांग (Bambusa bambusa) या    
प्रजाती टवदभण क्षेत्रात तर मार्गा (Oxytenenthara stocksii) ही प्रजाती कोकर् क्षते्रात 
मोठया प्रमार्ात आढळून येते.  

            बाांब ूक्षेत्रात ब-याच वषापासून काम करर्ा-या तज्ाांसोबत चचा करुन वरील 3 स्िाटनक 
प्रजाती व्यटतटरक्त खालील 5 प्रजाती टनवडण्यात आलेल्या आहेत :- 

1) Bambusa balcooa 
2) Dendrocalamus brandisii 
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3) Bambusa nutan 
4) Dendrocalamus asper 
5) Bambusa tulda              द्व                          

  4.2   राष्ट्रीय बाांब ू अटभयानाच्या  व्यापाटरक दृस्ष्ट्िकोनानुसार शेतक-याांच्या शेतामध्ये लागवड 
योग्य 5 प्रजातीपैकी पटहले 4 मोठे बाांब ू असून त्याांच्यापासून बायोमास चाांगल्या पद्धतीने 
उपलब्ध होर्ार आहे. Bambusa tulda  ही प्रजाती ( यातील दोन गिाच ेअांतर जास्त असून) 
अगरबत्ती व इतर हस्तकला कामासाठी उपयुक्त प्रजाती आहे.  

५.0       टिश्य ूकल्चर प्रयोगशाळा :-  

महाराष्ट्रामध्ये आजटमतीस केळी, डाळींब, फलोद्यान, शोभीवांत झाडे इत्यादी व इतर वृक्षाांच ेटिश्य ू
कल्चर रोप ेतयार करुन देण्यासाठी टवटवध प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाांने 
शासनाच्या महाबीज  आटर् इतर  टिश्य ू कल्चर प्रयोगशाळा याांचेशी सांपकण  साधून टिश्य ू कल्चर रोप े
मोठया प्रमार्ात उपलब्ध करुन देण्याकटरता या सांस्िेतील प्रत्येकी एका तांत्रज्ास कें द्र शासनाच्या काष्ट्ठ 
टवज्ान आटर् प्रौद्योटगकी सांस्िा  (Institute of Wood Science and Technology), बांगळुरु येिे एक 
आठवडयाच ेप्रटशक्षर् देण्यात आले आहे. 

 महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळ आटर् काष्ट्ठ टवज्ान व प्रौद्योटगकी सांस्िा  (IWST) याांचेमध्ये तांत्रज्ान 
उपलब्ध करुन प्रटशक्षर् देण्याकटरता करारनामा झालेला आहे. काष्ट्ठ टवज्ान एवां प्रौद्योटगकी सांस्िा  
(IWST) ही सांस्िा 7 प्रजातींचा प्रोिोकॉल्स व त्याांच्या बसे कल्चर उपलब्ध करुन देर्ार आहेत. या 
प्रटशक्षर्ामाफण त बाांब ू टिश्य ू कल्चर रोप े महाराष्ट्रामध्ये पसरलेल्या टवटवध प्रयोगशाळाांमध्ये तयार करुन 
शेतक-याांना उपलब्ध करुन देण्यात येर्ार आहे. 

 सद्यस्स्ितीत महाराष्ट्राबाहेरील राजयाांमधून बाांबचूी टिश्य ू कल्चर रोप े उपलब्ध होतात. जर 
महाराष्ट्रातील या प्रयोगशाळाांमध्ये रोपाांची टनर्थमती व हाडणननग झाले तर शेतक-याांच्या शेतजटमनीवरील 
बाांब ू लागवड यशस्वी होण्याची शक्यता उांचावर्ार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील स्िाटनक टिश्य ू कल्चर 
प्रयोगशाळाांना सुध्दा प्रोत्साहन टमळेल व शेतक-याांना जवळच्या प्रयोगशाळाांमधूनच बाांब ूरोपाांचा परुवठा 
करण्यात येईल. महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाकडून हा कायणक्रम पढेु चालू ठेवण्यात येर्ार आहे. 

६. 0     बाांब ू लागवडीच ेफायदे / वटैशष्ट्य े. 

6.1  बाांब ू प्रजातीच े जीवनचक्र 40-100 वषण असल्याने दरवषी बाांब ू लागवड करण्याची आवश्यकता 
नाही. (अन्न धान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमारे् दरवषी बाांब ू लागवड करण्याची गरज नाही. बाांबचू े
जीवनचक्र म्हर्जचे बाांबलूा फुलोरा येईपयणत बाांब ूटजवांत असतो.) 

6.2 बाांबलूा कमी नकवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होत नाही. बाांबचू्या बिेाांमध्ये 
दरवषी 8-10 नवीन बाांब ूतयार होत असतात.  पार्ी साचलेल्या (पार्िळ) जटमनीवर, क्षारयकु्त 
जटमन तसेच मुरमाड जटमनीवर सुध्दा बाांबचूी लागवड यशस्वीटरत्या होवू शकते. इतर टपकाांच्या 
तुलनेत  बाांबचू्या शेतीवर 30-40 िक्के कमी खचण  येतो. 
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6.3 पटहल्या व दुस-या वषीचे बाांब ूसोडून, टतस-या वषानांतर बाांब ूकाढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न 
टमळू शकते. 

6.4  बाांब ूलागवडीमुळे शेत जमीनीची धूप व जलसांवधणन या दोन्ही बाबींचा सुध्दा फायदा टमळेल. 

उक्त नमूद वटैशष्ट्याांमुळे शेतक-याांना शाश्वत आधार व आर्थिक सुरटक्षतता (Economic Security) 
टमळेल. याटशवाय बाांबचू्या कोंबापासनू तर पानाांपयणत 26 मूल्यवर्थधत उत्पादने तयार करण्याची क्षमता 
बाांबमूध्ये आहे. उदा. बाांब ू कोंबापासनू लोर्चे, भाजी, लाकूड, पडदे, फर्थनचर, अगरबत्ती, कापड, उजा 
(CNG, Ethanol, Charcoal) इ. यामुळे बाांबचूा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकटरता शेतकऱयाांना शेतामध्ये 
मोठया प्रमार्ावर बाांब ूलागवड करण्यास प्रोत्साटहत कररे् हे शेतकऱयाांच्या टहताचे व पयावरर् परूक आहे. 

 

७.0       बाांबपूासून उत्पन्न होर्ाऱया उत्पादनासाठी शेतकऱयाांना बाजारपठे :- 

बाांबपूासून उत्पन्न होर्ाऱया उत्पादनासाठी शेतकऱयाांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याच े दृष्ट्िीने 
महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील.   

८.0      टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांचा दर  :- 

टिश्य ूकल्चर बाांब ूरोपाांचा दर अांदाज ेरु. 25/- प्रती रोप आहे. शेतकरी  बाांब ूरोप ेअगोदर खरेदी 
करुन त्याचे शेत जटमनीवर लागवड करतील. शेतजटमनीवर केलेल्या बाांब ू लागवडीचे तपासर्ीनांतर बाांब ू
रोपाांच े नकमतीपकैी शासनाकडून 4 हेक्िर नकवा त्याखालील शेती असलेल्या भधूारकाांना 80 िक्के तर 4 
हेक्िरपेक्षा अटधक शेती असलेल्या  भधूारकाांना 50 िक्के सवलतीच्या दराने (सबटसडी) त्याांच्या बॅंक 
खात्यामध्ये िेि जमा करण्यात येईल. तसेच  उवणटरत बाांब ूरोपाांची नकमत अनुक्रमे 20 व 50 िक्के प्रमारे् खचण 
हा शेतकऱयाांनी  स्वत: करावयाचा आहे.  

९. 0     लाभार्थ्यांची टनवड :-  

            लाभार्थ्यांची टनवड करण्याकटरता खालीलप्रमारे् टनकष टनटित करण्यात येत आहे:-  

9.1 शेतकऱयाांनी सवलतीच्या दराने बाांब ू रोप े टमळण्यासाठी महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाने टवहीत 
केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावजेासह  अजण सादर कररे् आवश्यक राहील. 

 

(1) शेतीचा गाव नमनूा 7/12, गाव नमनूा आठ, गाव नकाशाची प्रत. 
(2) ग्राम पांचायत / नगरपटरषद / नगरपांचायत याांचकेडून रटहवासी असल्याबाबतचा  दाखला. 
(3) बाांब ूलागवड करावयाच्या शेतामध्ये बाांबचूे अपेटक्षत उत्पन्न टमळण्यासाठी टठबक नसचन व बाांब ू

रोपे लहान असताांना  डूकरापासून रोप े सरुटक्षत ठेवण्यासाठी सांरक्षक कुां पर्ाची सोय 
असल्याबाबतचे हमीपत्र. 

(4)  आधार काडणची प्रत. 
(5) बॅंक खात्याचा तपशील व पासबकुची प्रत/कोऱया धनादेशाची छायाांटकत प्रत. 
(6) अजणदार शेतकऱयाने त्याच ेबॅंकेच ेखाते आधार क्रमाांकाशी जोडून रे्घरे् आवश्यक राहील  आटर् 

त्याकरीता त्याने बॅंकेला टदलेल्या पत्राची व बॅंकेकडून टमळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत. 
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(7) शेतामध्ये टवहीर/शेततळे/बोअरवले असल्याबाबतच ेटवहीत प्रपत्रात हमीपत्र. 
(8) बाांब ूरोपाांची टनगा राखरे् व सांरक्षर् करण्यासांदभात टवहीत प्रपत्रात हमीपत्र/बांधपत्र. 
(9)  टजओ िॅग / जीआयएसद्वारे फोिो पाठटवण्याबाबत हमीपत्र. 
(10)  जया शेतजटमनीवर तसेच शेताच्या बाांधावर बाांब ूलागवड करावयाची आहे ते क्षेत्र  नकाशावर  

टहरव्या रांगाने दशणटवरे्. 
 

9.2  महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळामाफण त बाांब ूलागवड करण्याकटरता वृत्तपत्रात व्यापक प्रटसध्दी देऊन 
ऑनलाईन पध्दतीने अजण मागटवण्यात येर्ार आहे. ज े शेतकरी ऑनलाईन अजण सादर करु 
शकर्ार नाहीत, ते  त्याांच ेक्षते्रातील सांबांटधत वनपटरक्षते्र अटधकारी (प्रादेटशक ) याांच ेकायालयात 
लेखी अजण सादर करु शकतील. शेतकऱयाांची टनवड करताना लक्षाांकापके्षा अटधक अजण प्राप्त 
झाल्यास “ सोडत ” पध्दतीने अजणदाराांची टनवड करण्यात येईल.अिी परू्ण न झाल्यास, अजण 
नाकारण्याचा अटधकार महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळ,  नागपरू याांना राहील. 

 9.3   जया अजणदाराची वरीलप्रमारे् टनवड होईल त्यास महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाकडून 
टनवडीबाबतच ेपत्र देण्यात येईल. त्यानांतर अजणदाराने महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाने  प्रमाटर्त 
केलेल्या रोपवाटिकेतून रोपाांची खरेदी करुन  लागवड कररे् आवश्यक आहे. तदनांतर 
अजणदाराने महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाकडे अनुदानाची मागर्ी करावी. महाराष्ट्र बाांब ू टवकास 
मांडळ/ वन टवभागाकडून लागवडीच्या पाहर्ीनांतर टवटहत पध्दतीने अजणदारास   अनुदानाच े
वािप करण्यात येईल. वरील पध्दतीने टनवड झालेल्या अजणदाराव्यटतटरक्त अन्य अजणदाराने 
बाांबचूी लागवड केली असल्यास त्यास अनुदान अनुज्ये राहर्ार नाही. 

१०.0   अांमलबजावर्ीची पध्दत :- 

10.1. बाांब ूलागवडीचे काम हे महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळ व वन टवभागाच्या सहभागाने परू्ण करण्यात 
येईल. प्रिम शेतक-याांनी महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळ व वन टवभाग याांच्या मागणदशणनाखाली 
महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाने प्रमाटर्त केलेल्या  रोपवाटिकेतनू बाांब ूरोप ेखरेदी करुन त्याची 
लागवड करावी.   

10.2. टिश्य ूकल्चर रोपे लागवड ही प्रती हेक्िरी 500 रोपे (5 मी. X 4 मी. अांतरावर ) याप्रमारे् 500 
बाांब ू रोप े अटधक 20 % मरअळी याप्रमारे् 100 रोपे असे एकूर् 600 रोपे प्रती हेक्िरी 
करावयाची आहे. 4 हेक्िर पके्षा कमी शेती असर्ा-या शेतकऱयाांना 1 हेक्िरकटरता एकूर् 500 
+ 20 %  मरअळी याप्रमारे् 100 अस ेएकूर् 600 बाांब ूरोपे 80  %  सवलतीच्या दराने तसेच 4 
हेक्िर पके्षा अटधक शेती असर्ा-या शेतकऱयाांना 1 हेक्िरकटरता एकूर् 500 +20 %  मरअळी 
याप्रमारे् 100 अस ेएकूर् 600 बाांब ू रोप े 50  %  सवलतीच्या दराने अनुज्ेय राहील. सदर 
लागवडीची महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळाकडून पाहर्ी करुन ती प्रमाटर्त केल्यानांतर 
शासनाकडून प्राप्त अिणसहाय्य, त्याांच े बॅंक खाते / पोस्िाचे बचत खात्यामध्ये िेि  ( DBT) 
जमा करण्यात येईल. उवणटरत बाांब ू रोपाांची नकमत अनुक्रमे 20 % व 50% ही शेतक-याांनी 
स्वत: खचण करावयाची आहे. ( उदा. टिश्यू कल्चर बाांब ूरोपाची नकमत रु. 25/- असल्यास, 4 
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हेक्िर पके्षा कमी शेती असर्ा-या शेतकऱयाांना रु. 20/- प्रटत रोप (80% )  तर 4 हेक्िर पेक्षा 
अटधक शेती असर्ा-या शेतकऱयाांना प्रटत रोप रु.12.50/- (50%) इतके अनुदान शासनाकडून 
देय राहील. याव्यटतटरक्त उवणटरत रक्कम अनुक्रमे रु. 5/- व रु. 12.50/- प्रटत रोप याप्रमारे् 
शेतकऱयास  स्वत:  अदा करावी लागेल ) 

     10.3  सन २०१९-२० पासून सदर योजनेची अांमलबजावर्ी करण्यात येईल. 
10.4  शेतजटमनीतील मातीचा पोत, नसचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्िाटनक पातळीवरील 

बाांबचूी असलेली मागर्ी इत्यादी बाबी टवचारात रे्घऊन बाांब ू प्रजातींच्या लागवडीबाबत 
तज्ाांकडून मागणदशणन केले जाईल. शेतीमध्ये बाांब ू लागवडीनांतर त्याची टनगा राखरे्, 
सांरक्षर्, पाण्याची मात्रा, खते, टकिकनाशकाची फवारर्ी, आांतरपीक इत्यादीबाबत 
महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाकडून टनयुक्त केलेले सल्लागार, तज्, व वन टवभागाच ेस्िाटनक 
क्षेत्रीय अटधकारी / कमणचारी याांचेकडून ताांटत्रक मागणदशणन केले जाईल. तसेच वन 
टवभागाच्या  “1926-हॅलो फारेस्ि”  या  कॉल सेंिरवर देखील  यानुषांगाने मागणदशणन आटर् 
मदत टमळेल. 

१1.0        िेि लाभ हस्ताांतरर् पध्दतीव्दारे (DBT) लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात रोख रकमेचे हस्ताांतरर्:- 

11.१ लाभािी शेतक-याांनी बाांब ूरोपाांची खरेदी महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाने प्रमाटर्त केलेल्या 
रोपवाटिकेतून कॅशलसे पध्दतीने करावी. त्याकटरता, त्याने त्याच्या आधारक्रमाांकाशी 
टनगडीत स्वत:च्या बॅंक खात्यातून, टवके्रत्याला नकमतीचे प्रदान कराव.े  म्हर्जचे 
NEFT,RTGS,IMPS इत्यादी Electronic Fund Transfer नकवा धनाकषण (टडमाांड 
ड्राफि)/धनोदशाव्दारे (चेक) नकमतीचे प्रदान होरे् आवश्यक आहे व त्याचा परुावा 
अनुदानाच्या मागर्ीचा दावा करताना सोबत देरे् आवश्यक आहे. 

11.2 लाभािी शेतक-याांनी वरीलप्रमारे्  बाांब ूरोपाांची खरेदी केल्यानांतर देयकाची प्रत सांबधीत  
रोपवाटिकेकडून दोन प्रतीत घ्यावी व त्यापकैी एका देयकाची स्वयांसाक्षाांटकत प्रत महाराष्ट्र 
बाांब ू टवकास मांडळ अिवा वन टवभागाच्या सांबटधत अटधका-याकडे/कायालयाकडे सादर 
करावी.  

11.3 वरीलप्रमारे् कायणवाही झाल्यानांतर अनुदानाची सांपरू्ण रक्कम शेतकऱयाांच्या खात्यावर िेि 
लाभ हस्ताांतरर् पध्दतीव्दारे (DBT) जमा करण्यात यावी. 

 १2.0    सांटनयांत्रर् व मूल्यमापन :-  
शेतीमध्ये लागवड केलेल्या टजवांत बाांब ूरोपाांची सांख्या, रोपाांची वाढ व परू्ण वाढ झालेल्या बाांबचूी 

कापर्ी पवूण व कापर्ीनांतर सांटनयांत्रर् व व्यवस्िापन तसेच पढुील कालावधीत बाांबचू े टवक्रीसाठी 
उपलब्ध बाजारपेठ, शेतक-याांचे आर्थिक व सामाटजक स्तरावर होत असलेली प्रगती, योजनेची 
यशस्वीतता इत्यादींच ेमूल्यमापन महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळाकडून टनयुक्त केलेले सल्लागार, तज् व 
वन  टवभागाचे  स्िाटनक क्षेत्रीय अटधकारी / कमणचारी याांचकेडून करण्यात  याव.े 



शासन टनर्णय क्रमाांकः सावटव-२०१८/प्र. क्र. १८४/फ-११ 

 

पषृ्ठ 9 पैकी 7 

शेत जटमनीवर बाांबचूी लागवड केल्यानांतर त्याच े टजओ िॅग (Geo Tag) करण्यात याव ेआटर् 
GIS मध्ये  शेताच े पॉलीगॉन तयार करुन वारांवार त्या बाांब ू लागवडीच्या प्रगतीबाबत गुगल अिणच्या 
(Google Earth-Kml file) माध्यमातून पयणवके्षर् सुध्दा करण्यात याव.े 

१3. 0   टिश्यू कल्चर बाांब ू रोपाांचा परुवठा करण्यासाठी  परुवठादाराांच्या टनवडीकटरता  सटमती  :- 

13.1   सटमतीची सांरचना :- 

1. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक ( वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राजय , नागपरू -         अध्यक्ष 
2. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्िापन ) महाराष्ट्र राजय , नागपरू -सदस्य 
3.  प्रधान मुख्य वनसांरक्षक ( अिणसांकल्प,टनयोजन व टवकास ), नागपरू   -       सदस्य 
4. व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र बाांब ूटवकास मांडळ, नागपरू -       सदस्य सटचव 

 

13.2  सटमतीची कायणकक्षा :- 
“अिल बाांब ू समधृ्दी योजना ” अांतगणत शेतकऱयाांच े जीवनमान उांचावण्यासाठी 

शेतजटमनीवर तसेच शेताच्या बाांधावर बाांब ू लागवडीकटरता शेतकऱयाांना टिश्य ू कल्चर बाांब ू
रोपाांचा परुवठा करावयाचा आहे. त्यासाठी ई-टनटवदाद्वारे तसचे राष्ट्रीय स्तरावरील 
वतणमानपत्रात  प्रटसध्दी देऊन स्पधात्मकटरत्या दर प्राप्त करुन  दर व गरु्वत्तेच्या आधारे 
परुवठादाराची टनवड कररे्.  

 

13.3  सटमतीच ेअटधकार व कतणव्ये :- 
1. बाांब ूरोपाांचा परुवठा करण्यासाठी ई- टनटवदेद्वारे  प्राप्त दराांचे मूल्यमापन करुन दर टनटित 

कररे्. 
2. टिश्यू कल्चर  बाांब ू रोपाांचा  परुवठा करण्यासाठी टनवड केलेल्या परुवठादाराांची यादी 

(panel )  टनटित कररे्. 

१4. 0       टिश्यू कल्चर  बाांब ूरोपाांच्या लागवडीकटरता टजल्हाटनहाय  लक्षयाांक व सांभाव्य खचण  :- 
अ. 
क्र. 

एकूर् 
टजल्हे 

शेतकरी सांख्या लागवड करावयाची 
बाांबू रोपे 

लागवडीकटरता 
आवश्यक 
एकूर् रोपे 

दर प्रती रोप 
(अांदाज)े 

एकूर् अपेटक्षत 
खचण (रुपये 

लक्ष) 
1 34 375 प्रती टजल्हा 

प्रमारे् 12750 ( ४ 
हेक्िर नकवा 
त्याखालील शेती 
असलेल ेभधूारक) 

600 रोपे प्रती 
शेतकरी (कमाल १ 
हेक्िर पयिंत) (प्रती 
हेक्िर 600 रोपे)  
( 5X4 मी. अांतरावर ) 

76.50 लक्ष रु.20.00 प्रती रोप  
(80% 
शासनाकडून अदा 
करावयाचे 
अिणसहाय्य) 

1530.00  

2 34 375 प्रती टजल्हा 
प्रमारे् 12750 ( ४ 
हेक्िर पेक्षा अटधक 
शेती असलेल े
भधूारक) 

600 रोपे प्रती 
शेतकरी (कमाल १ 
हेक्िर पयिंत) (प्रती 
हेक्िर 600 रोपे)  
(5X4 मी. अांतरावर) 

76.50 लक्ष रु.12.50 प्रती रोप  
(50% 
शासनाकडून अदा 
करावयाचे 
अिणसहाय्य) 

956.25 

   एकूर् 153.00लक्ष --  2486.25  
  जाटहरात व प्रटसध्दी, 

कायालयीन खचण 
    13.75 

  एकूर्    रु. 2500.00 
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  उपरोक्त  लाभधारक गिामध्ये कमी लाभार्थ्यांची  टनवड झाल्यास / अनुदान टशल्लक असल्यास, 
दुस-या गिातील लाभार्थ्यांची टनवड करण्यास व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र बाांब ू टवकास मांडळ, 
नागपरू याांना प्राटधकृत  करण्यात येत आहे. 

15.0     सदर योजनेसाठी स्वतांत्र लेखाशीषण उर्घडण्याची कायणवाही वगेळयाने करण्यात येईल, तोपयिंत 
सदर योजनेच्या अांमलबजावर्ीसाठी खालील लेखाटशषात आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

4406 वनीकरर् व वन्यजीवन यावरील भाांडवली खचण, 
 (00)(06) सामुहीक पातळीवर ठोस रोपवन,  
वनीकरर्ाचा भरगच्च कायणक्रम (4406 0492)  

 

16.0     सदर शासन टनर्णय  मा. मांत्रीमांडळाच्या टद. 27 जून 2019 रोजी झालेल्या बठैकीत टमळालेल्या  
मान्यतेनुसार आटर् टनयोजन टवभागाचा अनौ.सां.क्र. 39/1475 ,टद.04.02.2019व टवत्त टवभागाचा अनौ.सां. 
क्र.मांमांप्र-2019/ सां.क्र.07/ व्यय-10, टद.07.03.2019 अन्वये टदलेल्या मान्यतेस अनुसरून टनगणटमत 
करण्यात येत आहे. 

17.0      सदर शासन टनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताांक  201907031213359719 असा आहे. हा शासन टनर्णय  टडजीिल 
स्वाक्षरीने साक्षाांटकत करुन काढण्यात येत आहे. 

             महाराष्ट्राच ेराजयपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

 

                                                                                                           ( वीरेन्द्र टतवारी ) 
 अपर प्रधान मुख्य वनसरांक्षक, ( मांत्रालय ) 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राजय, मांत्रालय, मुांबई-३२ 
2. मा.मांत्री  (टवत्त,टनयोजन व वने),  महाराष्ट्र राजय, मांत्रालय, मुांबई-३२ 
3. मा. टवरोधी पक्ष नेता, टवधान पटरषद, महाराष्ट्र राजय,टवधानमांडळ सटचवालय, मुांबई 
4. मा. टवरोधी पक्ष नेता, टवधान सभा, महाराष्ट्र राजय,टवधानमांडळ सटचवालय, मुांबई 
5. मा.राजयमांत्री  (वने),  महाराष्ट्र राजय, मांत्रालय, मुांबई-३२ 
6. सवण टवधान पटरषद/टवधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र राजय टवधानमांडळ , मुांबई 
7. मुख्य सटचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई 
8. अपर मुख्य सटचव (टनयोजन), टनयोजन टवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
9. अपर मुख्य सटचव (टवत्त), टवत्त टवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
10. प्रधान सटचव (वने),महसूल व वन  टवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
11.  प्रधान  मुख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राजय,नागपूर. 
12. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, सामाटजक वनीकरर् , महाराष्ट्र राजय, पुरे्. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. प्रधान  मुख्य वनसांरक्षक  (उत्पादन व व्यवस्िापन ),महाराष्ट्र राजय,नागपूर. 
14. प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (अिणसांकल्प, टनयोजन व टवकास), महाराष्ट्र राजय, नागपूर. 
15. व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र वन टवकास महामांडळ टल., नागपूर 
16. व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र बाांबू टवकास मांडळ, नागपूर 
17.  मुख्य वनसांरक्षक  ( प्रादेटशक ) (11 वृत्त ) 
18. वनसरांक्षक , सामाटजक वनीकरर् ( 6 वृत्त ) 
19. टवभागीय वन अटधकारी, सामाटजक वनीकरर्  ( सवण टजल्हे ) 
20. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लखेा व अनुज्ेयता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मुांबई व नागपूर, 
21. सवण टजल्हा कोषागार अटधकारी,    
22. अटधदान व लेखा अटधकारी, मुांबई 400 032. 
23. टनवासी पटरक्षा लेखा अटधकारी,मुांबई 
24. माहीती व जन सांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-३२ 
25. टवत्त टवभाग, व्यय-10, अिणसांकल्प-06  मांत्रालय, मुांबई-32 
26. कायासन अटधकारी, फ-2,महसूल व वन टवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32  
27. कायासन अटधकारी, ब-1,महसूल व वन टवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32  
28. उप सटचव/अवर सटचव (सवण), महसूल व वन टवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 

      29.टनवडनस्ती/फ-11.  
--- 
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