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क्रदनांक:-23 क्रडसेंबर, 2020
संदभध:- 1. केंद्रीि खाद्य प्रसं्थरर् मंत्रालि, भारत सरकार, नवी क्रदल्ली िांचे अ.शा.पत्र ि.
P-12033/71/2019, क्रद. 19.05.2020
2. केंद्रीि खाद्य प्रसं्थरर् मंत्रालि, भारत सरकार, नवी क्रदल्ली िांचे अ.शा.पत्र ि.
As (MA)/MISC/2020/75, क्रद. 03.07.2020
3.नोडल अक्रधकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रििा व क्रनिोजन),
कृषी आिुक्तालि, महाराष्ट्र राज्ि, पुर्े िांचे जा.ि.कृ.प्र./पीएमएफएमई /83
/2020, क्रदनांक 23 जुल,ै 2020 चे पत्र.
प्र्तावना:केंद्र शासनाच्िा अन्नप्रक्रििा उद्योग मंत्रालिाची ्थापना सातव्िा पंचवार्षषक िोजनेच्िा कालावधीत
सन 1988 मध्िे करण्िात आली आहे. िा मंत्रालिातफे अन्न प्रिीिा प्रक्रश्षणर् सं्थांना व अन्नप्रक्रििा
प्रकलपांना अनुदान दे ण्िात िेत होते. आठव्िा ते दहाव्िा पंचवार्षषक िोजनेच्िा कालावधीत अन्नप्रक्रििा
उद्योग मंत्रालिातफे अन्नप्रक्रििा प्रकलपांना अनुदान दे ण्िाव्िक्रतक्ररक्त अन्नप्रिीिा संकूल (Food Parks)
्थाक्रपत करण्िास भर देण्िात आला. िाअंतगधत राज्िात एकूर् 7 अन्नप्रक्रििा संकूल (Food Parks)
्थाक्रपत करण्िास अथधसहायि दे ण्िात आले. त्सिानंतर 11 व्िा व 12 व्िा पंचवार्षषक िोजनेच्िा कालावधीत
एकूर् 3 अक्रतक्रवशाल अन्न प्रक्रििा संकूल (Mega Food Parks) मंजूर करण्िात आले. 12 व्िा पंचवार्षषक
िोजनेंतगधत राज्ि शासनाच्िा सिीि सहभागाद्वारे केंद्र पुर्कृत राष्ट्रीि अन्न प्रक्रििा अक्रभिान (National
Mission on Food Processing) सुरु करण्िात आले. तथाक्रप, चौदाव्िा क्रवत्त आिोगाच्िा क्रशफारशी
य््वकारलिानंतर सन 2015-16 पासून केंद्र शासनाकडू न सदर िोजनेस केंद्रीि अथधसहायि बंद
करण्िाचा क्रनर्धि घेण्िात आला व राज्ि शासनाला सदर िोजना राज्ि्तरीि िोजना म्हर्ून सुरु
ठे वाविाची ककवा कसे िाबाबत क्रवचार करण्िाबाबत कळक्रवण्िात आले होते. त्सिाअनुषंगाने तत्सकालीन मा.
मंत्री (क्रवत्त व क्रनिोजन) िांनी सन 2016-17 चा अथधसंकलप सादर करताना केलेलिा घोषर्ेनुसार
राज्िातील कृषीप्रक्रििा उद्योगांना चालना दे ण्िासाठी क्रदनांक 20 जून, 2017 च्िा शासन क्रनर्धिान्विे
राज्िात “मुख्िमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रििा” ही 100% राज्िपुर्कृत िोजना सन 2017-18 पासून पुढील
पाच वषाकक्ररता राबक्रवण्िास सुरुवात झाली आहे.
राज्िात जवळपास 2.24 लाख (Source:-NSSO Report 73rd round 2015-16) असंघक्रित व
अनोंदर्ीकृत कृषी व अन्न प्रक्रििा उद्योग आहेत. सदर असंघक्रित अन्न प्रक्रििा ्षणेत्रात अनेक
अडचर्ी/सम्िा आहेत. उदा:- संबंक्रधत उद्योजक बाहेरुन कजध घेण्िास पात्र होत नाहीत, क्रवत्तीि
सं्थाकडू न कजध घेण्िासाठी लागर्ारा जा्तीचा खचध, आधुक्रनकीकरर्ाचा अभाव, एकाय्त्समक अन्न पुरवठा
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साखळीचा अभाव आक्रर् आरोग्ि व सुरक्र्षणतता मानांकनाचा अभाव इ. सवध सम्िांचे क्रनराकरर् करण्िासाठी
केंद्र पुर्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises
(PMFME) िा िोजनेस केंद्र शासनाने मान्िता क्रदली आहे. िा पार्श्धभम
ू ीवर Prime Minister Scheme for
Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) िा िोजनेची राज्िात अंमलबजावर्ी करण्िाची
बाब क्रवचाराधीन होती. त्सिाअनुषंगाने क्रदनांक 2 क्रडसेंबर, 2020 रोजी झालेलिा मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्िता
दे ण्िात आली असून शासन पुढीलप्रमार्े क्रनर्धि घेत आहे.
शासन क्रनर्धि:
केंद्र शासन पुर्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योग िोजना (Prime Minister Scheme
for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) ही िोजना राज्िात सन 2020-21 पासून
पुढील पाच वषासाठी म्हर्जे सन 2024-25 पिंत खाली नमूद केलिाप्रमार्े राबक्रवण्िास शासन मान्िता
दे ण्िात िेत आहे.
(अ) केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योग िेाजना (Prime Minister Scheme
for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) केंद्र शासनाच्िा मागधदशधक
सूचनेप्रमार्े राज्िात राबक्रवण्िास मान्िता दे ण्िात िेत आहे.
(ब) सदर िोजनेकक्ररता केंद्र शासनाच्िा मागधदशधक सूचनेनुसार 60:40 िा प्रमार्ात खचध करण्िास
तसेच िा िोजनेकक्ररता आवश्िक ते लेखाक्रशषध उघडण्िास व आर्षथक तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्िास
मान्िता दे ण्िात िेत आहे.
(क) िा िोजनेच्िा अंमलबजावर्ीसाठी राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण State Project Management
Unit (SPMU) ची ्थापना करण्िास मान्िता दे ण्िात िेत आहे.
(ड) मुख्िमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रििा िोजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योग िोजना िा दोन्ही
िोजना अंमलबजावर्ीतील तरतूदी क्रभन्न असलिामुळे मुख्िमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रििा िोजना व
आिुक्त ्तरावर ्थापन करण्िात आलेले संचालक (कृषी प्रक्रििा व क्रनिोजन) हे संचालनालि
चालू ठे वण्िास मान्िता दे ण्िात िेत आहे.
1. िोजनेचा उद्देश:
1.1

सध्िा कािधरत असलेले वैिय्क्तक सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योग तसेच शेतकरी उत्सपादक सं्था,
्विंसहायिता गि व उत्सपादक सहकारी सं्था िांची पतमिादा वाढक्रवर्े.

1.2

उत्सपादनांचे ब्रॅन्डींग व क्रवपर्न अक्रधक बळकि करुन त्सिांना संघिीत अशा पुरवठा साखळीशी
जोडर्े.

1.3

सध्िा कािधरत असलेलिा दोन लाख उद्योगांना औपचाक्ररक रचनेमध्िे आर्ण्िासाठी सहायि
करर्े.

1.4

सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रििा सुक्रवधा, प्रिोगशाळा, साठवर्ूक, पॅकेकजग, क्रवपर्न
तसेच उद्योग वाढीसाठीच्िा सवंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अक्रधक लाभ क्रमळवून दे र्े.

1.5

अन्नप्रक्रििा ्षणेत्रातील संशोधन व प्रक्रश्षणर् सं्थांचे बळकिीकरर् िावर भर दे र्े.
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1.6

सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योगांनी व्िावसाक्रिक व तांक्रत्रक सहायिाचा अक्रधकाक्रधक लाभ घ्िावा
िासाठी प्रित्सन करर्े.

2. िोजनेचा कालावधी:
सदर िोजना प्रथम सन 2020-21 पासून पुढील पाच वषाकक्ररता प्र्ताक्रवत करण्िात िेत आहे.
त्सिानंतर केंद्र शासनाच्िा क्रनदे शानुसार सदर िोजना पुढे चालू ठे वण्िाबाबत शासन ्तरावर क्रनर्धि घेण्िात
िेईल.
3. िोजनेमध्िे समाक्रवष्ट्ि बाबी:
3.1 राज्िातील कृषी व अन्न प्रक्रििेशी संबंक्रधत असलेलिा, सुक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योगांना सामाईक
पािाभूत सुक्रवधा पुरक्रवर्े इत्सिादी कक्ररता िेक्रडि कलक द्वारे बँक कजाशी क्रनगडीत अथध सहायि
करर्े.
3.2

िोजनेंतगधत नाशवंत कृषीमाल, अन्नधान्ि, कडधान्ि, तेलक्रबिा, मसाला क्रपके, मांस प्रक्रििा,
मत्स्िव्िवसाि, कुकूिपालन, दु ग्धव्िवसाि, क्रकरकोळ वन उत्सपादने इ. चा समावेश असून
“एक क्रजलहा एक उत्सपादन (ODOP)” िा आधारावर त्सिा संबंक्रधत क्रजलयाकक्ररता जे उत्सपादन
(Product) अंक्रतम होईल त्सिावर आधाक्ररत सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा प्रकलपाचा समावेश करर्े.
प्रत्सिेक क्रजलयास क्रनक्रित केलेलिा उत्सपादनावर आधारीत सावधजक्रनक पािाभूत सुक्रवधा, प्रक्रश्षणर्
ब्रॅन्डींग आक्रर् क्रवपर्न इ. कक्ररता िोजनेंतगधत लाभ दे ि आहे .

4. िोजनेची वैक्रशष्ट्य:े
4.1

सदर िोजना सन 2020-21 ते 2024-25 िा पाच वषात “एक क्रजलहा-एक उत्सपादन (ODOPOne District One Product)” िा धतीवर राबक्रवण्िात िेईल.

4.2

सदर िोजनेंतगधत केंद्र-राज्ि खचाचे प्रमार् 60:40 असे राहील.

4.3

सदर िोजना क्ल्िर आधाक्ररत व प्रामुख्िाने नाशवंत मालावर आधाक्ररत राबक्रवली जाईल.

4.4

िोजनेंतगधत क्रवक्रवध प्रक्रश्षणर्ावर भर क्रदला जार्ार असून त्सिाकक्ररता एकूर् खचाच्िा 100%
अनुदान दे ण्िात िेईल.

4.5

िा िोजनेंतगधत राज्ि्तरीि, क्रजलहा्तरीि सक्रमत्सिा ्थापन करण्िात िेतील.

4.6

िोजनेंतगधत क्रवक्रवध राज्ि व केंद्र िोजनांमधून एकक्रत्रकरर् (Convergence) चा लाभ
घेण्िाची लाभाथींना मुभा राहील.

4.7

िोजनेंतगधत अनुसुक्रचत जाती, अनुसुक्रचत जमाती, मक्रहला व आकां्षणीत क्रजलयांना
(Aspirational Districts) प्राधान्ि दे ण्िात िेईल.

5. िोजनेतील समाक्रवष्ट्ि घिक व पात्र लाभाथींचे क्रनकष:
५.१) वैिय्क्तक सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा उद्योगांना लाभ:
अ) वैिय्क्तक सूक्ष्म उद्योगाला/ उपिमांना एकूर् प्रकलप क्रकमतीच्िा 35 % जा्तीत जा्त 10
लाखापिंत “िेडीि कलक्ड सबक्रसडी” आधारावर अनुदानाचा लाभ.
आ) लाभाथी गुंतवर्ूक क्रकमान 10 % आवश्िक असून उवधक्ररत रक्कम बँक कजध म्हर्ून घेण्िास
मुभा राहील.
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इ) नोंदर्ी ्षणेत्रीि सुधारर्ा, हॅ ण्डहोलडींग सपोिध , प्रकलप आराखडा (DPR) तिार करर्े, कौशलि
प्रक्रश्षणर्, बँक कजध, तांक्रत्रक सुधारर्ा FSSAI, उद्योग आधार ककवा इतर परवाने
काढण्िाकक्ररता िोजनेंतगधत मदत.
५.२) समूह वगधवारी:- शेतकरी उत्सपादक संघ /सं्था /्विंसहायिता गि/ सहकारी उत्सपादक:
सदर

िोजनेंतगधत शेतकरी उत्सपादक

संघ/सं्था, शेतकरी उत्सपादक कंपनी,

्विंसहायिता गि/सहकारी उत्सपादक िांना सावधजक्रनक पािाभूत सुक्रवधा, मुलिवधधन, Forward
Backward Linkage, Capital Investment इ. कक्ररता प्रकलप खचाच्िा 35% आक्रर् ब्रॅडींग व
बाजारपेठ सुक्रवधेकक्ररता प्रकलप खचाच्िा 50% अनुदान क्रनधी Credit Linked Capital Subsidy
िा आधारावर अनुज्ञि
े राहील, तसेच प्रक्रश्षणर् सुक्रवधा खचाच्िा १००% अनुदानानुसार उपलब्ध
करून दे ण्िात िेईल.
५.३) ्विं सहायिता बचत गि:
्विं सहायिता गिांना खेळते भांडवल व छोया औजारांची खरेदी िाकक्ररता अन्न प्रक्रििा
उद्योगाशी संबंक्रधत कमाल 10 सद्िांना कजध ककवा गुंतवर्ूक /भांडवल (Seed Capital) म्हर्ून
फेडरेशनमाफधत कमाल रुपिे 40,000/- प्रती सद्ि अनुज्ञि
े राहील.
५.४) क्रवपर्न व ब्रॅन्डींगः
शेतकरी उत्सपादक गि/सं्था, ्विंसहायिता गि व सहकारी उत्सपादक िांना माकेिींग व
ब्रॅन्डींग िा घिकांतगधत अनुदान दे ि आहे . िा घिकांतगधत एकूर् खचाच्िा 50% अनुदान अनुज्ञि
े
राहील. तसेच प्रक्रश्षणर् सुक्रवधा खचाच्िा १००% अनुदानानुसार उपलब्ध करून दे ण्िात िेईल.
5.5) राष्ट्रीि व राज्ि्तरीि सं्थेचे बळकिीकरर्:
राष्ट्रीि व राज्ि ्तरीि संशोधन सं्था संशोधनाचे व प्रक्रश्षणर्ाचे काम करेल. राज्ि ्तरीि
तांक्रत्रक सं्थेची क्रनवड राज्ि नोडल क्रवभाग करेल. सदर सं्था वार्षषक प्रक्रश्षणर्ाचे क्रदनदर्षशका/कॅलेंडकर
तिार करुन केंद्र शासनास नोडल एजन्सीमाफधत सादर करेल.
6. अजध करण्िाची पध्दत:
ज्िा प्रकलपांना सदर िोजनेंतगधत लाभ घ्िाविाचा आहे, त्सिांनी FME Portal वर Online पध्दतीने
अजध सादर करर्े आवश्िक राहील. त्सिानंतर क्रजलहा ्तरावर नेमण्िात आलेले Resource Person (RP) हे
अजध सादर केलेलिा उद्योजकांना प्रकलप आराखडा तिार करर्े, बँक कजध उपलब्ध होर्ेकक्ररता मदत,
परवाने, नोंदर्ी करर्ेकक्ररता मदत करतील. शेतकरी उत्सपादक सं्था/बचत गि/सहकारी सं्था िांचे
सावधजक्रनक पािाभूत सुक्रवधा आक्रर् ब्रॅन्डींग व बाजारपेठ सुक्रवधेकक्ररता सादर कराविाचे अजध प्रकलप
आराखड्यासह (DPR) क्रजलहा सक्रमतीच्िा क्रशफारशीसह राज्ि नोडल एजन्सी (SNA) कडे सादर करतील.
राज्ि नोडल एजन्सी सदर प्रकलपाचे अनुदानाकक्ररता मुलिमापन करुन राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूरी
सक्रमतीकडे (SLAC) सादर करतील. SLAC ची मान्िता प्राप्त झालिानंतर SNA संबंक्रधत बँकेस कजध
दे र्ेकक्ररता क्रशफारस करेल.
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7. अनुदान क्रवतरर्ाची पध्दती:
वैिय्क्तक लाभाथी FME Portal वर अजध सादर करेल. राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूर सक्रमतीने मंजूर
केलेबाबत संबंक्रधत लाभाथीच्िा बँकेस कळक्रवले जाईल. लाभाथीस कजध मंजूर केलेबाबत संबंधीत बँक
नोडल बँकेस (दे शपातळीवर MoFPI ने नेमलेली बँक) कळवेल. लाभाथी बँकेकडू न /नोडल बँकेकडू न
/FME Portal वरुन SPMU ला लाभाथीस कजध मंजूर झाले बाबत समजेल. तद्नंतर अनुदानाच्िा 60 %
रक्कम केंद्र शासनाकडू न व 40 % रक्कम राज्ि शासनाकडू न नोडल बँकेस वगध केली जाईल. नोडल बँक
एकक्रत्रत 100 % अनुदान लाभाथीच्िा बँक खात्सिात वगध करेल. उपरोक्त नोडल बँकेची क्रनिुक्ती केंद्र
शासनाच्िा खाद्य प्रसं्करर् उद्योग मंत्रालि, भारत सरकार, नवी क्रदल्ली िांचे माफधत करण्िात िेईल.
अनुसूक्रचत जाती/ अनुसूक्रचत जमातीच्िा लाभार्थ्िांसाठी त्सिांच्िा लोकसंख्िेच्िा प्रमार्ात क्रवशेष क्रनितव्िि
राखून ठे वण्िात िेईल.
8.

िोजना अंमलबजावर्ीसाठी नोडल क्रवभाग व नोडल एजन्सी:
सदर िोजनेकक्ररता कृषी क्रवभाग, महाराष्ट्र शासन हे राज्ि नोडल क्रवभाग म्हर्ून कृषी

आिुक्तालि, पुर्े िांना राज्ि नोडल एजन्सी म्हर्ून आक्रर् संचालक (कृषी प्रक्रििा व क्रनिोजन), कृषी
आिुक्तालि, पुर्े िांना राज्ि नोडल अक्रधकारी म्हर्ून घोक्रषत करण्िात िेत आहे .
9.

राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूरी सक्रमती (State Level Approval Committee (SLAC):
सदर िोजनेची अंमलबजावर्ी राज्िामध्िे करण्िाकक्ररता आवश्िक सवे्षणर्, PIP, राज्ि्तरीि व

क्रजलहा्तरीि अक्रधकाऱिांची प्रक्रश्षणर्े, प्रक्रश्षणर् साक्रहत्सि व वेळापत्रक तिार करर्े, राज्ि्तरीि सं्थांचे
बळकिीकरर्, सावधजक्रनक सुक्रवधा केंद्र व माकेकिग आक्रर् ब्रॅन्डींग इत्सिादीबाबतचे रुपिे 10.00 लाख
मिादे पिंतचे प्र्ताव मंजूरीचे अक्रधकार राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूरी सक्रमतीकडे असतील अथवा केंद्र
शासनाच्िा मागधदशधक सूचनांनुसार राहतील. केंद्र शासनाकडू न प्राप्त झालेलिा मागधदशधक सूचनांनुसार,
राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूरी सक्रमती (State Level Approval Committee (SLAC)) ची रचना पुढीलप्रमार्े
आहे.
1 मा. मुख्ि सक्रचव ककवा त्सिांनी नामक्रनदे शन केलेले सक्रचव

अध्ि्षण

2 अ.मू.स./प्र.स./सक्रचव क्रवत्त

सद्ि

3 अक्रतक्ररक्त मुख्ि सक्रचव/प्रधान सक्रचव/सक्रचव (कृषी)

सद्ि

4 अक्रतक्ररक्त मुख्ि सक्रचव/प्रधान सक्रचव/सक्रचव (पशुसंवधधन, दु ग्धव्िवसाि व

सद्ि

मत्स्िव्िवसाि)
5 अक्रतक्ररक्त मुख्ि सक्रचव/प्रधान सक्रचव/सक्रचव/ उद्योग,

सद्ि

अ.मू.स./प्र.स./सक्रचव-कौशलि क्रवकास, सद्ि
6 अक्रभिान संचालक (SRLM)

सद्ि

7 राज्ि्तरीि तांक्रत्रक सं्थेचा प्रक्रतक्रनधी (State Level Technical

सद्ि

Institute) - क्रवद्यापीठाचे प्रक्रतक्रनधी
8 NABARD, NSDC,SLBC,NCDC िांचे प्रक्रतक्रनधी

सद्ि

9 बँकींग/क्रवत्त/बाजार व्िव्थापन/ब्रॅन्डींग इ. चे राज्ि शासनाने क्रनिुक्त

सद्ि

केलेले तज्ञ प्रक्रतक्रनधी
10 राज्ि नोडल अक्रधकारी

सद्ि सक्रचव
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10. राज्ि कािधकारी सक्रमती (State Executive Committee ):
सदर िोजनेंतगधत सहभागी क्रवभाग (Line Departments) आक्रर् भाग़धारक (Stakeholders) िांचेमध्िे
समन्वि साधण्िासाठी राज्ि कािधकारी सक्रमतीची ्थापना खालीलप्रमार्े करण्िात िेत आहे .
1 आिुक्त कृक्रष

अध्ि्षण

2 आिुक्ि (पशुसंवधधन)

सद्ि

3 आिुक्त (मत्स्ि)

सद्ि

4 आिुक्त (दु ग्ध क्रवकास)

सद्ि

5 आिुक्त (उद्योग)

सद्ि

6 संचालक पर्न

सद्ि

7 संचालक (कृक्रष प्रक्रििा व क्रनिोजन) सद्ि सक्रचव
तथा नोडल अक्रधकारी (PMFME)
11. राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (State Project Management Unit (SPMU):
राज्ि नोडल एजन्सी राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण State Project Management Unit (SPMU)
ची क्रनिुक्ती करतील. राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (SPMU) कक्ररता करार तत्सवावर ककवा
प्रक्रतक्रनिुक्तीवर पदे भरण्िात िेतील. सदर िोजनेच्िा अंमलबजावर्ीकक्ररता राज्ि प्रकलप व्िव्थापन
क्षण (SPMU) पूर्धवळ
े कािधरत राहील. राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (SPMU) कक्ररता खाजगी सं्था
क्रनिुक्त करण्िाची मुभा राज्ि नोडल एजन्सी (SNA) ला असेल. राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (SPMU)
ची रचना पुढील प्रमार्े असेल.
अ.िं.

कािध्षणत्र
े

संख्िा

पदनाम

1 प्रकलप व्िव्थापन

01

राज्ि्तरीि प्रकलप व्िव्थापक

2 क्रवपर्न, सामान्ि पािाभूत सुक्रवधा आक्रर्

01

व्िव्थापक (क्रवपर्न)

3 उपिम क्रवकास

01

व्िव्थापक (उपिम क्रवकास)

4 अन्न तंत्रज्ञान / गुर्वत्ता / सुर्षणा

02

व्िव्थापक (अन्न तंत्रज्ञान)

5 सामाक्रजक ्षणेत्रातील क्रवशेषज्ञ, तकारी

01

व्िव्थापक (सामाक्रजक ्षणेत्रातील

एकक्रत्रत उपिम

क्रवशेषज्ञ)
6 माक्रहती तंत्रज्ञान

01

माक्रहती क्रवश्लेषर्, दे खरेख व मुलिांकन

व्िव्थापक (माक्रहती प्रर्ाली
व्िव्थापन)

7 रोख व लेखा

01

कािधकारी सहायिक (लेखा)

8 कािालिीन कामकाज

01

कािधकारी सहायिक (सामान्ि प्रशासन)

िोजनेंतगधत प्राप्त होर्ाऱिा प्रशासकीि खचाच्िा क्रनधीतून राज्ि नोडल क्रवभाग, राज्ि नोडल एजन्सी
(SNA)

आक्रर्

राज्ि

प्रकलप

व्िव्थापन

क्षण

(SPMU)

िांना

आवश्िक

असर्ारे

अक्रतक्ररक्त

अक्रधकारी/कमधचारी कंत्रािी पद्धतीने ककवा प्रक्रतक्रनिुक्तीवर घेण्िाची मुभा राज्ि नोडल एजन्सी िांना राहील.
तसेच, िा उपरोक्त राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (SPMU) मधील व्िव्थापक (क्रवपर्न)/िा कािासनाचे
पत्र ि. राफअ-2019/प्र,ि.201/9-अे, क्रदनांक 07.12.2019 अन्विे मान्िता क्रदलेलिा कृषी व अन्न प्रक्रििा
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संचालनालिामधील बाजारक्रवषिक तज्ञ हे पद कृषी क्रवद्यापीठे /कृषी संलग्न महामंडळे िांचेकडील
अक्रधकारी िांचेकक्ररता प्रक्रतक्रनिुक्तीचे पद म्हर्ून शासन मान्िता दे ण्िात िेत आहे. तसेच सदर
प्रक्रतक्रनिुक्तीच्िा पदाकक्ररता शासन क्रनिमांनुसार वेतन व भत्ते काढण्िास परवानगी दे ण्िात िेत आहे .
12. क्रजलहा्तरीि सक्रमती:
क्रजलहा्तरीि सक्रमती सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा प्रकलपांना कजध मंजूरीकक्ररता आवश्िक पूवस
ध ंमती (LoILetter of Intent) दे र्े, प्राप्त प्रकलपांची तपासर्ी करुन राज्ि नोडल एजन्सीला क्रशफारस करर्े, District
Resource Person (DRP) िांना उद्योजकांना कराविाच्िा मदतीकक्ररता मागधदशधन करर्े, िोजनेच्िा
माक्रसक प्रगतीचे संक्रनिंत्रर् करर्े, क्रजलहा्तरावरील अन्न प्रक्रििा सं्थांशी समन्वि राखर्े , राज्ि्तरीि
प्रकलप मंजूरी सक्रमती (SLAC) िांनी वेळोवेळी नेमून क्रदलेली कािे पार पाडर्े इ. उक्रद्दष्ट्िांकक्ररता ्थापन
करण्िात िेईल.
सदर िोजनेंतगधत केंद्र शासनाच्िा मागधदशधक सूचनांनुसार मा. क्रजलहाक्रधकारी िांचे अध्ि्षणतेखाली
खालीलप्रमार्े क्रजलहा्तरीि सक्रमती गक्रठत करण्िाबाबत सूक्रचत केले आहे. सदर सक्रमतीचे गठर्
करण्िासाठी िा िोजनेशी संबंक्रधत असलेलिा इतर िंत्रर्ा उदा. पशुसंवधधन, दु ग्धव्िवसाि, मत्स्िव्िवसाि,
वन क्रवभाग, सहकारी बँक, समाजकलिार्, आक्रदवासी क्रवभाग इ. क्रवभागांचे प्रक्रतक्रनधी आवश्िकतेनुसार
घेण्िाची मुभा संबंक्रधत क्रजलहाक्रधकारी िांना असेल.
1 क्रजलहाक्रधकारी

अध्ि्षण

2 I.उपािुक्त ( पशुसंवधधन/दुग्धव्िवसाि/मत्स्िव्िवसाि),

सद्ि

II. प्रकलप अक्रधकारी, एकाय्त्समक आक्रदवासी क्रवकास प्रकलप,
III.) समाज कलिार् अक्रधकारी,
IV) उप वन संर्षणक
3 महाव्िव्थापक, क्रजलहा उद्योग केंद्र

सद्ि

4 सरपंच-1

सद्ि

5 गि क्रवकास अक्रधकारी-1

सद्ि

6 व्िव्थापक, क्रजलहा अग्रर्ी बँक

सद्ि

7 ्विं सहायिता बचत गि/शेतकरी उत्सपादक संघ िांचा प्रक्रतक्रनधी-1

सद्ि

8 नाबाडध प्रक्रतक्रनधी-1

सद्ि

9 महाराष्ट्र राज्ि ग्रामीर् उपक्रजक्रवका क्रमशन क्रजलहा प्रक्रतक्रनधी

सद्ि

10 मा. क्रजलहाक्रधकारी िांनी नामक्रनदे क्रशत केलेली व्िक्ती.

सद्ि

11 प्रकलप संचालक (आत्समा)

सद्ि

12 क्रजलहा अधी्षणक कृषी अक्रधकारी

सद्ि सक्रचव

13. केंद्र शासनाकडील मागधदशधक सूचनांमध्िे वेळोवेळी होर्ाऱिा बदलांनुसार क्रनर्धि घेण्िाचे अक्रधकार
राज्ि नोडल क्रवभागास राहील.
14. केंद्र शासनाच्िा मागधदशधक सूचनेमधील मुद्दा ि. 9.3.9 नुसार सदर िोजनेमध्िे प्राप्त होर्ारे अजध कशा
पद्धतीने सादर करावेत, त्सिास मंजूरीची पद्धत व अक्रधकार, त्सिाचा प्रवाह (Flow) िाची कािधपद्धती
ठरक्रवण्िाचे अक्रधकार राज्ि नोडल क्रवभागास राहील. तसेच वैिय्क्तक लाभार्थ्िांचे, गिांचे अजध छाननी व
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मंजूरीचे ्तर, प्रक्रश्षणर्, ्षणमता बांधर्ी, क्रजलहा्तरीि सक्रमती, राज्ि नोडल एजन्सी, राज्ि्तरीि तांक्रत्रक
सं्था (State Level Technical Institution) िासंबंधी क्रनर्धि घेण्िाची प्रक्रििा तसेच केंद्र शासनाच्िा
मागधदशधक सूचनांमध्िे क्रजलहा्तरीि सक्रमती, राज्ि नोडल एजन्सी व राज्ि्तरीि तांक्रत्रक सं्था िांचे
क्रदलेलिा कािध/भूक्रमकांमध्िे बदल करण्िाचे अक्रधकार राज्ि नोडल क्रवभागास राहतील.
15.

केंद्र शासनाच्िा मागधदशधक सूचनांनुसार तसेच राज्ि्तरीि प्रकलप मंजूरी सक्रमती (SLAC) च्िा

मान्ितेने मंजूर झालेलिा Project Implementation Plan (PIP) नुसार िोजना राबक्रवण्िाचे अक्रधकार
“राज्ि नोडल एजन्सी” ला राहतील.
16.

सदर िोजनेच्िा पाच वषांच्िा कालावधीमध्िे संपूर्ध दे शाकक्ररता 2,00,000 सूक्ष्म अन्न प्रक्रििा

उद्योजकांचे बळकिीकरर् करण्िाचे उक्रद्दष्ट्ि दे ण्िात आले आहे . त्सिापैकी महाराष्ट्र राज्िास 20130 चा
भौक्रतक ल्षणांक प्राप्त झाला असून त्सिाकक्ररता सुमारे रक्कम रु. 1000 कोिी क्रनधी खचाकक्ररता तत्सवतः
मान्िता (In Principle Approval) दे ण्िात िेत आहे .
17.

सदर िोजनेकक्ररता कृषी क्रवभाग नोडल क्रवभाग़ म्हर्ून कामकाज पाहील आक्रर् पशुसंवधधन,

दु ग्धव्िवसाि, मत्स्िव्िवसाि, वन क्रवभाग, सहकारी बँक, सामाक्रजक न्िाि क्रवभाग, आक्रदवासी क्रवभाग, इ.
क्रवभाग व त्सिांच्िा अक्रधन्त िंत्रर्ा सहभागी क्रवभाग (Line Departments) असतील. तसेच MSRLM,
NABARD, MCDC, MAVIM, SFAC, TRIFED आक्रर् MSME हे भागधारक (Stakeholder) म्हर्ून
कामकाज पाहतील.
18.

सदर िोजनेस गती प्राप्त होर्ेकक्ररता कृषी आिुक्तालि ्तरावर क्रवचार सक्रमती (Think tank) ्थापन

करण्िाचे अक्रधकार राज्ि नोडल एजन्सीला राहील.
19. राज्ि प्रकलप व्िव्थापन क्षण (SPMU) मध्िे आवश्िकतेनुसार प्रक्रतक्रनिुक्तीवर अक्रधकारी/कमधचारी
िांची क्रनिुक्ती करण्िाचे अक्रधकार राज्ि नोडल एजन्सीला राहतील. लाभाथीना प्रकलप आराखडा तिार
करर्े, बँक कजध मंजूरीकक्ररता मदत, क्रवक्रवध परवाने काढर्े इत्सिादीकक्ररता मदत करर्ेकामी राज्ि नोडल
एजन्सी प्रत्सिेक क्रजलयांना District Resource Person (DRP) ची क्रनिुक्ती करेल.
20. िोजनेंतगधत ्वतंत्र मनुष्ट्िबळ पुरवठा सं्थेची क्रनिुक्ती करण्िाची प्रक्रििा राज्ि नोडल एजन्सीने
करावी व सदर सं्थेची क्रनिुक्ती झालिानंतर िोजनेकक्ररता आवश्िक असर्ारी सवध कंत्रािी पदे ्वतंत्र
मनुष्ट्िबळ पुरवठा सं्थेमाफधत बायस्त्रोत /त्रि्थ सं्था पद्धतीने भरावीत.
21. िोजनेचा आराखडा तिार करतेवळ
े ी क्रवक्रवध सल्लागार सं्थांची (Consultancy Services) क्रवहीत
प्रक्रििेद्वारे क्रनवड करण्िास तसेच आवश्िक तेथे सं्थांचे (केंद्र व राज्ि शासनाच्िा सं्था, आंतरराष्ट्रीि
सं्था, क्रवद्यापीठे , अन्ि अशासकीि सं्था इ.) सहकािध घेण्िाचे अक्रधकार राज्ि नोडल एजन्सीला असेल.
22.

िोजनेचा आराखडा तिार करण्िाकक्ररता राज्ि नोडल एजन्सीला आवश्िक केंद्र क्रह््िाचा/ राज्ि

क्रह््िाचा क्रनधी उपलब्ध करुन दे ण्िासाठी ्वतंत्र लेखाशीषध उघडण्िात िावीत व त्सिाखाली सन 2020-21
पासून अथधसंकलपीि तरतूद करण्िात िावी.
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23. िोजनेंतगधत सन 2020-21 साठीचा 100% खचध केंद्र शासन करर्ार असून राज्िाच्िा क्रह््िाची 40%
रक्कम पुढील 4 वषांत केंद्र शासनाकडू न समािोक्रजत (Adjust) करुन घेतली जार्ार आहे . सन 2020-21
िा आर्षथक वषासाठी प्रकलप व्िव्थापन क्षणाची ्थापना, वेगवेगळे अभ्िास अहवाल, प्रचार व प्रक्रसद्धी
आक्रर् मागधदशधक सूचनांमधील इतर क्रनिोजीत बाबींकक्ररता केंद्र शासनाने क्रवतरीत केलेला पक्रहला हप्ता
क्रनधी रक्कम रु. 9,89,78,000/- (रुपिे नऊ कोिी एकोर्नव्वद लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार केवळ) खचध
करण्िास मान्िता दे ण्िात िेत आहे.
24. िोजनेच्िा सक्रव्तर मागधदशधक सूचना राज्ि नोडल एजन्सी तथा आिुक्त (कृषी) क्रनगधक्रमत करतील
तसेच वेळोवेळी िोजनेमध्िे केंद्र शासनाकडू न होर्ाऱिा बदलानुसार कािधवाही करतील.
25.

सदर शासन क्रनर्धि क्रवत्त क्रवभागाचा अनौपचाक्ररक संदभध िमांक 308/2020/व्िि-1,

क्रदनांक 18.12.2020 अन्विे त्सिा क्रवभागाने क्रदलेलिा सहमतीनुसार क्रनगधक्रमत करण्िात िेत आहे.
26.

सदर शासन क्रनर्धि महाराष्ट्र शासनाच्िा www.maharashtra.gov.in िा संकेत ्थळावर उपलब्ध

करण्िात आला असून त्सिाचा संगर्क सांकेतांक 202012241645538301 असा आहे. हा आदेश
क्रडजीिल ्वा्षणरीने सा्षणांक्रकत करुन काढण्िात िेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्िपाल िांच्िा आदे शानुसार व नांवाने,

Ashok Maroti
Atram
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172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram
Date: 2020.12.24 19:03:16 +05'30'

(अशोक आत्राम)
सह सक्रचव, महाराष्ट्र शासन
प्रक्रत,
1. मा. मंत्री (कृषी) िांचे खाजगी सक्रचव, मंत्रालि, मुंबई-400 032
2. मा. मंत्री (फलोत्सपादन) िांचे खाजगी सक्रचव, मंत्रालि, मुंबई-400 032
3. मा. राज्िमंत्री (कृषी) िांचे खाजगी सक्रचव, मंत्रालि, मुंबई-400 032
4. मा. राज्िमंत्री (फलोत्सपादन) िांचे खाजगी सक्रचव, मंत्रालि, मुंबई-400 032
5. मा. क्रवरोधी प्षणनेते, महाराष्ट्र क्रवधानपक्ररषद/महाराष्ट्र क्रवधानसभा, क्रवधानमंडळ सक्रचवालि,
मुंबई-400 032.
6. सवध सन्माननीि क्रवधानपक्ररषद/क्रवधानसभा सद्ि, महाराष्ट्र राज्ि.
7. मा. मुख्िमंत्री िांचे अप्पर मुख्ि सक्रचव, मुख्िमंत्री कािालि, मंत्रालि, मुंबई-400 032.
8. मा. मुख्ि सक्रचव, महाराष्ट्र राज्ि, मंत्रालि, मुंबई-400 032.
9. मा. अप्पर मुख्ि सक्रचव (क्रनिोजन), क्रनिोजन क्रवभाग, मंत्रालि, मुंबई-400 032.
10. मा. अप्पर मुख्ि सक्रचव (क्रवत्त), क्रवत्त क्रवभाग, मंत्रालि, मुंबई-400 032.
11. मा. प्रधान सक्रचव (पर्न), सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग क्रवभाग, मंत्रालि, मुंबई-400 032
12. मा. प्रधान सक्रचव (पदु म), कृषी, पशुसंवधधन, दु ग्धव्िवसाि क्रवकास व मत्स्िव्िवसाि क्रवभाग,
मंत्रालि, मुंबई-400 032.
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13. सक्रचव (कृषी), कृषी, पशुसव
ं धधन, दु ग्धव्िवसाि व मत्स्िव्िवसाि क्रवभाग िांचे ्वीि सहािक,
मंत्रालि, मुंबई-400 032
14. राज्ि नोडल एजन्सी (पीएफएमई) तथा आिुक्त (कृषी), कृषी आिुक्तालि, पुर्े.
15. राज्ि नोडल अक्रधकारी (पीएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रििा व क्रनिोजन), कृषी
आिुक्तालि, पुर्े.
16. सवध क्रवभागीि कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्ि.
17. सवध क्रजलहा अधी्षणक कृषी अक्रधकारी/तालुका कृषी अक्रधकारी, महाराष्ट्र राज्ि.
18. सहािक संचालक (लेखा-1), कृषी आिुक्तालि, महाराष्ट्र राज्ि, पुर्े.
19.महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञि
े ता)/लेखा परी्षणा) मुंबई/नागपूर.
20..अक्रधदान व लेखाक्रधकारी, मुंबई.
21.संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई.
22.संचालक, अथध व सांय्ख्िकी संचालनालि, मुंबई.
23.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगर्क क्षण, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला,
मुंबई-400 032
24. सवध क्रजलहा कोषागार अक्रधकारी, महाराष्ट्र राज्ि.
25. क्षण अक्रधकारी (व्िि-१), क्रवत्त क्रवभाग, मंत्रालि, मुंबई-400 032
26. क्षण अक्रधकारी (2-अे), कृषी, पशुसंवधधन, दु ग्धव्िवसाि क्रवकास व मत्स्िव्िवसाि क्रवभाग,
मंत्रालि, मुंबई-400 032
27. क्रनवड न्ती 9-अे.
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