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वाचा :-कें द्र शासनाच े अन्न प्रषिया उद्यो  मंत्रालयाच े सषचव यांचे अ.शा. पत्र 
ि.एमएफपीआय/एनएमएफपी/बजटे 2012-17, षद. 27 माचध, 2015.  

 

प्र्तावना :-  
कें द्र शासनाच्या अन्न प्रषिया उद्यो  मंत्रालयाची ्थापना सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या 

कालावर्ीत सन 1988 मध्ये करण्यात आली होती. या मंत्रालयातफे अन्न प्रषिया प्रषशक्षण सं्थानंा व 
अन्न प्रषिया प्रकलपानंा अनुदान देण्यात येत होते. आठव्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावर्ीत 
अन्न प्रषिया उद्यो  मंत्रालयातफे अन्न प्रषिया प्रकलपानंा अनुदान देण्याच्या व्यषतषरक्त अन्न प्रषिया 
संकुल (फुड पाकध स) ्थाषपत करण्यास ार देण्यात आला. या अंत धत महाराष्ट्र राज्यात एकूण 7 अन्न 
प्रषिया संकुल (फुड पाकध स) ्थाषपत करण्यास आर्षथक सहाय्य देण्यात आले होते. ्यानंतर 11 व्या व 
12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावर्ीत एकूण 3 अषतषवशाल अन्न प्रषिया संकुल (मे ा फुड पाकध स) 
मंजूर करण्यात आलेले आहेत. 12 व्या पंचवार्षिक योजने अंत धत राज्य शासनाच्या सषिय सहाा ाद्वारे 
कें द्र पुर्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रषिया अषायान (नॅशनल षमशन ऑन फुड प्रोसेसस ) सुरू करण्यात आले. 
तथाषप, चौदाव्या षवत्त आयो ाच्या षशफारशी स््वकारलयानंतर सन 2015-16 पासून कें द्र शासनाकडून 
षदनाकं 27 माचध, 2015 च्या पत्रान्वये सदर योजनेस कें द्रीय अथधसहाय्य बंद करण्याचा षनणधय घेण्यात 
आला व राज्य शासनाला सदर योजना राज्य्तरीय योजना म्हणनु सुरु ठेवावी सकवा कस ेयाचा षवचार 
करण्याबाबत कळषवण्यात आले आहे.  मा. मंत्री (षवत्त व षनयोजन) यानंी सन 2016-17 अथधसंकलप 
सादर करताना कृषि प्रषियेकषरता नवीन योजनेची घोिणा केली आहे.  ्यानुिं ाने राज्याची कृिी 
प्रषिया योजना राबषवण्यास मान्यता देण्याची  बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती. 

 

शासन षनणधय :-  
्यानुसार शासन आता “मुख्यमंत्री कृिी व अन्न प्रषिया योजना” ही नवीन योजना राज्यात 

खालीलप्रमाणे राबषवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना सन 2017-18 या आर्षथक 
विापासून पुढील पाच विांकषरता राबषवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ्यानंतर, योजनेच्या 
मुलयमापन अहवालाच्या आर्ारावर, सदर योजना पुढे चालू ठेवणेबाबत षनणधय घेण्यात येईल. 
 

1 योजनेची उषिष्ट्टे-  
1. कें द्र परु्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रषिया अषायान या योजनेमध्ये कें द्र शासनाचा सहाा  [कें द्र:राज्य 

(75:25)] बदं झालयामूळे राज्य योजनेद्वारे अन्न प्रषिया उद्यो ाला चालना देणे व सुरु ठेवणे. 
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2. शेतीमालाच े मुलयवर्धन करणे कषरता शेतकऱयाचं े सहाा ाद्वारे आरु्षनक तंत्रज्ञानावर आर्ाषरत 
प्रकलप ्थाषपत करण्यास प्रो्साहन देणे. 

3. उ्पाषदत अन्न पदाथांच्या  ुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उजचेी बचत व्हावी, यासाठीच्या प्रकलपांच्या 
आरु्षनकीकरणास प्रो्साहन देणे. 

4. अन् न प्रषियेद्वारे उ्पाषदत मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती षनमाण करणे (Product Promotion), 
बाजार पेठ षनमाण करणे (Market Development) व षनयातीस प्रो्साहन देणे (Export 
Promotion). 

5. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषियेकषरता प्रषशषक्षत मनुष्ट्यबळ षनर्षमती करणे. 
6. ग्रामीण ाा ात लघु व मध्यम अन्न प्रषिया उद्यो ांना प्रार्ान्य देणे आषण रोज ाराच्या संर्ी उपलब्र् 

करुन देणे. 
7. राष्ट्रीय अन्न प्रषिया अषायान अंत धत मंजूर, ाौषतकदृष्ट्या उ्पादन सुरु असलेलया तथाषप अनुदान 

प्रलंषबत असलेलया प्रकलपांना उवधषरत देय रुपये 738.92 लक्ष उवधषरत अनुदान अषर्क रुपये 34.54 
लक्ष प्रशासकीय खचध अस ेएकूण रुपये 773.46 लक्षच्या मयाषदत अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे. 
 

2. योजनेचा कालावर्ी :-सदर योजना सन 2017-18 पासनू प्रथम पाच विांकषरता प्र्ताषवत करण्यात 
येत आहे. ्यानंतर, योजनेच्या मुलयमापन अहवालाच्या आर्ारावर, सदर योजना पढेु चालू ठेवणेबाबत 
षनणधय घेण्यात येईल. 

 

3.  योजनेमध्ये समाषवष्ट्ट बाबी-  
1. शेतमालाच े मुलयवर्धन करण्याकषरता शेतकऱयानंा आरु्षनक तंत्रज्ञानावर आर्ाषरत फलो्पादने 

(Horticulture Produce) व खाद्यान्न व तेलषबया इ्यादी शेतमालाकषरता अन् न प्रषिया प्रकलप 
्थाषपत करण्यास प्रो्साहन अनुदान देणे. या कषरता फळे व ााजीपाला सारख्या नाशवतं 
शेतमालाच्या प्रषियेच्या प्रकलपांना प्राथम्य देणे. 

2. फलो्पादने (Horticulture Produce) व खाद्यान्न व तेलषबया इ्यादी शेतमालाकषरता अन् न 
प्रषिया प्रकलपाशंी षन षडत (Integrated) पवूध प्रषिया कें द्र व शीत साखळी षनर्षमतीच्या प्रकलपांस 
अथधसहाय्य देणे. 

3. अन् न प्रषिया प्रकलपांकषरता सेंरल फुड टेक्नॉलॉजीकल इन््टीटयुट (CFTRI), नॅशनल 
इन््टीटयुट ऑफ फुड टेक्नॉलॉजी एंटरप्रेनरषशप ॲण्ड मॅनेजमेंट (NIFTEM), ्टेट ॲग्रीकलचर 
युषनव्हर्षसटीज (SAU) इ्यादी कें द्र/राज्य सं्थांकडुन प्रषशषक्षत मनुष्ट्यबळ षनर्षमती. 

4. राष्ट्रीय अन् न प्रषिया अषायान अंत धत मंजूर ाौषतकदृष्ट्या उ्पादन सुरु असलेलया तथाषप अनुदान 
प्रलंषबत असलेलया प्रकलपानंा उवधषरत अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे. (उवधषरत देय रुपये 738.92 
लक्ष उवधषरत अनुदान अषर्क रुपये 34.54 लक्ष प्रशासकीय खचध असे एकूण रुपये 773.46 लक्षच्या 
मयादेत). 
 
 



शासन षनणधय िमांकः राअअ-1116/प्र.ि.248/14-अे 

 

पषृ्ठ 6 पैकी 3  
 

4.  योजनेचे ्वरुप 
या योजनेमध्ये पढुील चार उपघटकांचा समावशे असणार आहे:- 

 

4.1. कृिी व अन्न प्रषिया प्र्थापना, ्तरवृध्दी व आरु्षनकीकरण :- 
 
अ) पात्र उद्यो :- फळे व ााजीपाला, अन्नर्ान्य, कडर्ान्ये ,तेलषबया उ्पादने इ्यादी प्रषिया उद्यो .   
आ) पात्र सं्था:- फळे व ााजीपाला, अन्नर्ान्य, कडर्ान्ये ,तेलषबया उ्पादने इ्यादी वर आर्ाषरत अन्न 

प्रषिया प्रकलप चालषवणारे सकवा ्थाषपत कषरत असलेले शासकीय/ सावधजषनक उद्यो , सक्षम 
शेतकरी उ्पादक कंपनी/ ट, मषहला ्वयं:सहायता  ट, खाज ी उद्यो  क्षेत्र,  ग्रामीण बरेोज ार 
युवक, सहकारी सं्था. अशा अन्न प्रषिया प्रकलपांपकैी फळे व ााजीपाला सारख्या नाशवतं 
शेतमालाच्या प्रषियेच्या प्रकलपांना प्राथम्य देण्यात येईल. 

इ) आर्षथक सहाय्य:- कारखाना व यंत्रे (plant & machinery) आषण प्रषिया प्रकलपासाठी मा े व पढेु 
कामासाठी अ्यावश्यक असणारी दालने (civil work for housing processing unit) यांच्या 
बांर्काम खचाच्या  30% अनुदान, कमाल मयादा रु. 50.00 लाख. या योजनेतं धत अनुदान “िेषडट 
षलन्क्ड बकॅ एन्डेड सबषसडी” या तत्त्वानुसार २ समान वार्षिक हफ़्त्यात प्रकलप पतुधतेनंतर व पणूध 
क्षमतेने उ्पादनात आलयानंतर (commissioning of project and on start of production to full 
design capacity) देण्यात येईल. प्रकलपाला मंजूर करण्यात येणाऱया अनुदानाच्या रकमेपेक्षा 
कजाची रक्कम षकमान षदडपट असावी.  

4.2. शीत साखळी योजना:- 

अ) पात्र उद्यो :- अन्न प्रषिया प्रकलपांशी षन डीत पवूध प्रषिया कें द्र व एकास््मक (Integrated) शीत 
साखळी ्थाषपत करणे 

आ) पात्र सं्था:- फळे व ााजीपाला, अन्नर्ान्य, कडर्ान्ये, तेलषबया उ्पादने इ्यादी वर आर्ाषरत 
अन्न प्रषिया प्रकलप चालषवणारे सकवा ्थाषपत कषरत असलेले शासकीय/ सावधजषनक उद्यो , 
सक्षम शेतकरी उ्पादक कंपनी/ ट, मषहला ्वयं:सहायता  ट, खाज ी उद्यो  क्षते्र,  ग्रामीण 
बरेोज ार युवक, सहकारी सं्था. अशा अन्न प्रषिया प्रकलपांपकैी फळे व ााजीपाला सारख्या 
नाशवतं शेतमालाच्या प्रषियेच्या प्रकलपांना प्राथम्य देण्यात येईल. 
आर्षथक सहाय्य:- कारखाना व यंत्र सामग्री आषण तांषत्रक ना री बारं्कामाच्या सकमतीच्या 30% 
अनुदान, कमाल मयादा रु. 50.00 लक्ष या योजनेतं धत अनुदान “बकॅ एन्डेड िेषडट षलक्ड 
सबषसडी” या तत्त्वानुसार २ समान वार्षिक हफ़्त्यात प्रकलप पतुधतेनंतर व पणूध क्षमतेने उ्पादनात 
आलयानंतर (commissioning of project and on start of production to full design capacity) 
देण्यात येईल.  प्रकलपाला मंजूर करण्यात येणाऱया अनुदानाच्या रकमेपके्षा कजाची रक्कम षकमान 
षदडपट असावी. 
 
 
 



शासन षनणधय िमांकः राअअ-1116/प्र.ि.248/14-अे 

 

पषृ्ठ 6 पैकी 4  
 

4.३.  मनुष्ट्य बळ षनर्षमती व षवकास योजना:- 
अ) पात्र उद्यो :- अन् न प्रषिया प्रकलपाकंषरता Central Food Technological Research 

Institute (CFTRI), National Institute of Food Technology Enterpreneurship and 
Management(NIFTEM), State Agriculture Universities (SAU) इ्यादी कें द्र/राज्य 
सं्थाकंडुन प्रषशषक्षत मनुष्ट्यबळ षनर्षमती. 

आ) आर्षथक सहाय्य:- प्रषशक्षण शुलकाच्या 50 टक्के. 
 

टीप:- वरील अनुिमाकं 4.१ व 4.२ येथील उपघटकासंाठी ्या-्या घटकासमोर षनदेषशत मयादेपयंत 
्वतंत्र अनुदान मा णी अनुज्ञये राषहल. 

 

4.4. राष्ट्रीय अन् न प्रषिया अषायान अंत धत मंजुर, ाौषतकदृष्ट्या उ्पादन सुरु असलेलया तथाषप अनुदान 
प्रलंषबत असलेलया प्रकलपाकंषरता देय उवधषरत अनुदानाची रक्कम ्या योजनेच ेप्रचषलत षनकिाप्रमाणे 
मंजूर करणे. (उवधषरत देय रुपये 738.92 लक्ष उवधषरत अनुदान अषर्क रुपये 34.54 लक्ष प्रशासकीय खचध 
असे एकूण रुपये 773.46 लक्षच्या मयादेत.) 
 

5.  योजनेवर  सषनयंत्रण व देखरेख 
अ) या योजनेवर सषनयंत्रण व देखरेखसाठी खालील प्रमाणे षनयामक मंडळ राहील:-  

                                         षनयामक मंडळ 

 

अ.ि. सद्य पद 
1 मा. मंत्री (कृषि व फलो्पादन) अध्यक्ष 
2 मा. मंत्री (पणन) सद्य 
3 मा. मंत्री (उद्यो ) सद्य 
4 मा. मंत्री (पदुम) सद्य 
5 मा. मंत्री (सहकार) सद्य 
6 मा. राज्यमंत्री (कृषि व फलो्पादन) सद्य 
7 अपर मुख्य सषचव (सहकार) सद्य 
8 अपर मुख्य सषचव/प्रर्ान सषचव (कृषि) सद्य 
9 प्रर्ान सषचव (पणन) सद्य 
10 प्रर्ान सषचव / सषचव (उद्यो ) सद्य 
11 प्रर्ान सषचव / सषचव (पदुम) सद्य 
12 आयुक्त (कृषि)  सद्य सषचव 
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ब) योजनेची अमंलबजावणी व प्रकलप मंजूरी सषमती. 
सदर योजनेसाठी प्राप्त प्रकलपांची छाननी करुन ्यास मंजूरी देण्यासाठी आयुक्त ्तरीय प्रकलप 

मंजूरी सषमती खालीलप्रमाणे राहील:-  
आयुक्त ्तरीय प्रकलप मंजूरी सषमती 

 

6. या योजनेतं धत षवषवर् घटकांत धत अनुदान/ अथधसहाय्य मंजूरीच ेअषर्कार आयकु्त ्तरीय प्रकलप सषमतीस 

राषहल. 

7. संचालक (प्रषिया व षनयोजन) यांच ेदाषय्व:- 

1. योजनेवर देखरेख व षनयंत्रण आयकु्त (कृषि) याचंे राषहल. 
2. योजनेच ेसमन्वय, अंमलबजावणी तथा सषनयंत्रण करणे व या अंत धत योग्य प्र्तावाची तपासणी 

करुन प्र्ताव अषाप्रायासंह योग्य सषमतीपढेु कृषि आयुक्त यांच्या मान्यतेसह सादर करण्याची 
कायधवाही संचालक (प्रषिया व षनयोजन) करतील. 

3. प्र्ताव सचंालक (प्रषिया व षनयोजन) याचंेकडे सादर करतील. 
4. सदर सषमतीने प्रकलपांना ्या विात उपलब्र् होणाऱ या षनर्ीच्या प्रमाणात प्रकलपानंा पवूधमान्यता 

द्यावी व ्यांनतर प्रकलप कजध मंजूरीकरीता संबषंर्त षवत्तीय सं्थांना सादर करतील. 
5. संबषंर्त विात उपलब्र् असलेलया षनर्ीपके्षा जा्त प्रमाणावरील प्रकलपांना कजध मंजूर होणार नाही 

याची दक्षता आयकु्त (कृषि) यांनी घ्यावी. 
6. मंजूर करण्यात आलेलया प्रकलप योजनांच्या प्र तीच ेसषनयंत्रण करणे, 
7. योजनेच्या प्रषसद्धीसाठी मा धदशधक सुचना तयार करणे. 
8. आवश्यकतेनुसार वळेोवळेी योजनांचे मुलयमापन करणे. 
9. मंजूर प्रकलपांच्या फलषनष्ट्पत्तीचा आढावा घेणे. 

 

१ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. अध्यक्ष 
2 आयुक्त (पशुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, पणेु. सद्य 
3 आयुक्त (म््यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. सद्य 
4 उप सषचव (कृषि प्रषिया), कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मंुबई. सद्य 
5 उप सषचव (उद्यो -2), उद्यो , उजा व काम ार षवाा , मंत्रालय, मंुबई. सद्य 
6 कायधकारी सचंालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पणेु. सद्य 
7 समन्वयक, राज्य्तरीय बकँसध सषमती, द्वारा बकँ ऑफ महाराष्ट्र, 

लोकमं ल, षशवाजी न र, पणेु. 
सद्य 

8 संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पणेु. 

सद्य 

9 षजलहा उपषनबरं्क, सहकारी सं्था सद्य 
10 सहसंचालक (कृषि प्रषिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. सद्य सषचव 
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8. या योजनेवरील खचध ाा षवण्याकषरता ्वतंत्र लेखाशीिध उघडण्यात येईल. 

9. या योजनेकषरता प्रषतविी षकमान रुपये 50.00 कोटीची आर्षथक तरतूद उपलब्र् करुन देण्यात येईल. 

             सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असनू ्याचा संकेतांक  201706201604136901 असा आहे. हा आदेश षडजीटल ्वाक्षरीने 
साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

  (क. य. वजंारे) 
 उप सषचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सषचव, 
2. मा. मंत्री (कृषि व फलो्पादन) यांच ेखाज ी सषचव, 
3. मा. मंत्री (उद्यो ) यांचे खाज ी सषचव, 
4. मा. मंत्री (सहकार) यांच ेखाज ी सषचव, 
5. मा. मंत्री (पणन) यांच ेखाज ी सषचव, 
6. मा. मंत्री (पदुम) यांच ेखाज ी सषचव, 
7. मा. राज्यमंत्री (कृषि व फलो्पादन) यांच े्वीय सहायक, 
8. प्रर्ान सषचव (कृषि) यांचे ्वीय सहाय्यक, कृिी व पदुम षवाा , मंत्रालय, मंुबई 32,  
9. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
10. आयुक्त (पशुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

11. आयुक्त (म््यव्यवसाय), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
12. महालेखापाल-1/2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मंुबई/ना पूर, 
13. संचालक (फलो्पादन ), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
14. संचालक (प्रषिया व षनयोजन ), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
15. सवध षजलहा कोिा ार अषर्कारी, 
16. उप सषचव (कृषि प्रषिया), उद्यो , उजा व काम ार षवाा , मंत्रालय, मंुबई, 
17. उप सषचव (उद्यो -2), कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मंुबई, 
18.   समन्वयक, राज्य्तरीय बँकसध सषमती, द्वारा बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमं ल, षशवाजी न र, पुणे, 
19.   कायधकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे, 
20.   षजलहा उपषनबंर्क, सहकारी सं्था, पुणे, 
21. कक्ष अषर्कारी (व्यय-१/अथधसंकलप -१३), षवत्त षवाा , मंत्रालय, मंुबई 32, 
22. कक्ष अषर्कारी (1431), षनयोजन षवाा , मंत्रालय, मंुबई 32, 
23. सवध कक्ष अषर्कारी/अवर सषचव/उप सषचव/सहसषचव, कृषि व पदुम षवाा , मंत्रालय, मंुबई, 
24. षनवड न्ती/14-अे. 
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