कोकण विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रायगड ि ठाणे यांच्या संयक्
ु त विद्यमाने कोकण
विभाग ि जिल्हा स्तरीय कोकण सरस विक्री ि प्रदर्शनाचे विभागीय कोकण आयक्
ु त डॉ.िगदीर्
पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
बचतगटाांच्या उत्पादनाांना कोकण सरस च्या माध्यमातन
ू हक्काची बाजारपेठ
- विभागीय महसल
ू आयक्
ु त डॉ. िगदीर् पाटील
निी मब
ुं ई, दद.27: कोकण सरसमळ
ु े बचतगटाांच्या उत्पादनासाठी एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध
झाली आहे . या प्रदर्शनामळ
ु े ग्रामीण भागातील अर्शव्यवस्र्ा बदलत आहे . असे प्रततपादन कोकण
ववभागीय आयक्
ु त डॉ. जगदीर् पाटील याांनी आज कोकण सरस प्रदर्शन 2019 च्या उद्घाटन प्रसांगी
केले.
या कायशक्रमास एम.एस.आर.एल.एम.चे सांचालक रववांद्र शर्ांदे, ठाणे जजल्हा पररषेदेचे मख्
ु य कायशकारी
अधधकारी हहरालाल सोनवणे, रायगड जजल्हा पररषदे चे मख्
ु य कायशकारी अधधकारी हदलीप हळदे ,
अततररक्त मख्
ु य कायशकारी अधधकारी अांकुर् चव्हाण उपायक्
ु त (ववकास) भारत र्ेंडगे, प्रकल्प सांचालक
डॉ. रूपाली सातपत
ु ,े प्रकल्प सांचालक प्रकार् दे वऋषी, सहायक आयक्
ु त हदपाली दे र्पाांड,े मांजजरी व्यवहारे
आदी मान्यवर उपजस्र्त होते.
डा पाटील म्हणाले, बचत गटाांमळ
ु े महहला एकत्र येतात. महहला एकत्रत्रत आल्या तर ववचाराांची दे वाणघेवाण होऊन सामाजजक प्रश्न सोडववण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. एकूणच महहला एकत्रत्रत आल्या
की, आपले कुटुांब, गाांव व समाजाचा ववकास करतात. कोकणाला तनसगाशने वरदान हदलेले आहे .
कोकणात पयशटकाांची गदी वषशभर असते. त्यामळ
ु े येर्ील उत्पाहदत वस्तन
ूां ा बाजारपेठ शमळते. त्यामळ
ु े
बचतगटाांनी आपल्या उत्पादनाचे उत्पादन वषशभर चालू ठे वले पाहहजे. आपण पयशटकाांसाठी कायमस्वरूपी
भोजनव्यवस्र्ा तनमाशण केल्या पाहहजेत. तालक्
ु यातील बचत गटाांनी एकत्र येवन
ू काम केले पाहहजे.
आपल्या उत्पन्नाची गत
ुां वणक
ू आरोग्य व शर्क्षणात केली पाहहजे. बचत गटासाठी प्रशर्क्षणाचे आयोजन
केले जाते, त्याचा लाभ महहलाांनी घेतला पाहहजे. प्रशर्क्षणातन
ू तम
ु च्या वस्तच
ूां ा दजाश उां चावतो व
मल्
ु यवध
ृ ी शमळते.
एम.एस.आर.एल.एम.चे सांचालक रववांद्र शर्ांदे म्हणाले महहलाांचा आधर्शक ववकास, सबलीकरण व
स्वावलांबी होण्यासाठी बचतगट हे साधन उपयोगी आहे . बचतगटाांनी आपल्या मालाचा दजाश उां चावन
ू
स्पधेत आपला माल बाजारात कसा ववकला जाईल यासाठी प्रयत्न केले पाहहजेत. महाराष्ट्र राज्य
ग्रामीण जीवनोन्नती अशभयानातांगत
श कायशरत असलेल्या स्वयांसहाय्यता गटाांच्या उत्पादनासाठी
हक्काची बाजारपेठ शमळण्यासाठी जजल्हा, ववभाग व राज्यस्तरावर सरस प्रदर्शने दरवषी भरववण्यात
येतात. मब
ुां ई मध्ये महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातन
ू ग्रामीण भागातील बचत गटाांच्या उत्पादनाांना
बाजारपेठ शमळते. या अशभयानाच्या माध्यातन
ववभागातन
ू
ू 12 हजार 846 स्वयांसहाय्यता गट

तनमाशण करण्यात आले आहे त. राज्यात 3 लाख 60 हजार स्वयांसहाय्यता गट तनमाशण करण्यात आले
आहे त. अजस्मता बाजाराच्या माध्यमातन
ू बचत गटाांची उत्पादने ऑनलाईनही खरे दी करण्यात येतात.

ठाणे जजल्हा पररषदे चे मख्
ु य कायशकारी अधधकारी हहरालाल सोनवणे, रायगड जजल्हा पररषदे चे मख्
ु य
कायशकारी अधधकारी हदलीप हळदे याांनी यावेळी समयोधचत भाषण केले.
धचरनेर येर्ील महहला बचत गटाच्या प्रमख
ु श्रीमती र्ांकुतला हररभाऊ धचरनेरकर याांनी त्याांच्या बचत
गटाांनी उत्पाहदत केलेली मातीची भाांडी यावेळी मान्यवराांना भेट हदली.
कायशक्रमाच्या प्रास्ताववकात उपायक्
ु त (ववकास) भारत र्ेंडगे म्हणाले, महहला बचत गट, उत्पादक
तसेच ग्राहक याांच्यामधील साखळी कमी करुन उत्पादकाांचा माल ग्राहकाांपयशत पोहचववण्यासाठी या
प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाते. या बचत गटाच्या माध्यमातन
ू ग्रामीण भागातील महहलाांचे
सक्षमीकरण होते. यावषी प्रदर्शनात सम
ु ारे 100 महहलाबचत गटाांनी सहभाग घेतला आहे . यामध्ये
ठाणे-24, रायगड-36, रत्नाधगरी -8, पालघर-8, शसांधद
ु ग
ू -श 9 व इतर जजल््यातील -15 बचत गट
सहभागी झाले आहे त.
जजल्हा ग्रामीण ववकास यांत्रणा, रायगड व ठाणे याांच्या सांयक्
ु त ववद्यमाने कोकण ववभाग व जजल्हा
स्तरीय कोकण सरस ववक्री व प्रदर्शन २०१९ चे आयोजन करण्यात आले आहे . हे प्रदश र्न शसडको अबशन
हट, सी. बी. डी. बेलापरू नवी मब
ुां ई येर्े असन
ू हद. 27 फेब्रव
ु ारी ते हद ३ माचश 2019 या कालावधीत
सरू
ु राहणार आहे .
या कायशक्रमास जजल्हा पररषद सदस्य, पांचायत सशमती सदस्य, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी व
शसांधुदग
ु श जजल्हयातील बचत गटातील महहला व कोंकण ववभागातील र्ासकीय अधधकारी उपजस्र्त
होते.

