
*मराठवाड्यात बाांबू क्लस्टर तयार करा वनमांत्री सुधीर मुनगांटीवार याांच्या सूचना* 

======================================================= 

मुांबई दि. २९: मराठवाड्याच्या सवव जिल्हयाांसह, यवतमाळ, गडचचरोली जिल्हयामध्ये बाांबू क्लस्टर 
तयार करा, अशा सूचना वन मांत्री सुधीर मुनगांटीवार याांनी वन ववभागाला दिल्या आहेत. 

काल साांगली आणि कोल्हापूर जिल्हयातील बाांबू क्लस्टर सांिभावत वनमांत्रयाांच्या अध्यक्षतेखाली 
बैठक सांपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्यमांत्री मिन येरावार, आमिार प्रकाश 
आबीटकर वन ववभागाच ेसचचव ववकास खारगे आणि इतर अचधकारी उपजस्ित होते. 

मराठवाड्यात वनक्षेत्र मोठ्याप्रमािात वाढवण्याची गरि आहे आणि बाांबू ची बहूआयामी 
उपयोचगता लक्षात घेता त्याच ेमूल्यवधवन करून येिे मोठ्याप्रमािात रोिगारसांधीची ननर्मवतीही 
करता येऊ शकेल यादृष्टीने वन ववभागाने बाांबू क्लस्टरच ेननयोिन करावे असे साांगून सुधीर 

मुनगांटीवार म्हिाले की, यासांबांधीच ेएक ननजचचत धोरि तयार कराव,े ककती शतेकरी बाांबू 
लागवडीमध्ये सहभागी होऊ इजच्ितात त्याचा अभ्यास करावा, कें द्र शासनातरे्फ बाांबू क्लस्टरसाठी 
ननधी उपलब्ध करून दिला िातो. आपले क्लस्टर सांबधीच ेसुननयोजित धोरि ननजचचत करून 
त्याच ेप्रस्ताव मांिूरीसाठी कें द्र शासनाकड ेपाठवावेत व त्याांच्याकडूनही यासाठी ननधी उपलब्ध 

करून घेतला िावा. 

बाांबूच ेयोग्य माकेदटांग झाले पादहिे अशी अपेक्षा व्यक्त करून ते पुढे म्हिाले की, बाांबू इांडस्रीशी 
सांबांचधत असलेल्या सवव उद्योिकाांची, बाांबू तज््ाांची एक मोठी बैठक आयोजित केली िावी. बाांबू 
पासून ववववध उत्पािने घेता येतात. एका जिल्हयात बाांबू पासून इिेनॉल ननर्मवतीच ेक्लस्टर केले 
िावे, िसुऱ्या जिल्हयात बाांबूच्या हस्तकला उद्योगाच ेक्लस्टर व्हावे, अशा पद्धतीने ववववध 
क्लस्टर ननमावि करून बाांबू उत्पािनाांमध्ये वैववध्य आिावे, त्यामुळे बािारपेठ काबीि करिे ही 
शक्य होईल. बाांबू पेरोलला एक उत्तम पयावय उपलब्ध होऊ शकतो हे आता अभ्यासाअांती र्सद्ध 
झाले आहे, त्यामुळे बाांबू मोठ्याप्रमािात ववकला िाईल. या सवव गोष्टीांचा अभ्यास करून धोरि 
ननजचचतीसाठी त्या क्षेत्रातील तज््ाांची एक सर्मतीही स्िापन केली िावी असेही ते म्हिाले. चांद्रपूर 
येिील बाांबू सांशोधन कें द्रात यासांबांधीची एक आांतरराष्रीय पररषि आयोजित करण्याच्या सूचनाही 
त्याांनी दिल्या. राज्यात १२५ तालुके मानव ववकास कायवक्रमाांतगवत येतात. या जिल्हयाांच्या 
ववकासासाठी मानव ववकास र्मशनच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमािात ननधी दिला िातो. या ननधीचा 
उपयोग क्लस्टर ननर्मवतीसाठी करता येऊन या मागास भागात िोटे-मोठे उद्योग ही सुरु करता 
येतील, त्यादृष्टीनेही वन ववभागाने आपली पाऊले वेगाने टाकावीत असेही ते म्हिाले. 

 


