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१.०:

ऩार्शलजबूभी :

१.१:

वॊक्षषप्त आढाला:

१.१.१: आऩल्मा दे ळात अवॊघदटत अन्नप्रक्रिमा षेत्राभध्मे वुभाये २५ राख अन्नप्रक्रिमा उद्मोग अवून, ते

अनोंदणीकृत ल अनौऩचारयक स्लरुऩाचे आशे त. मा उद्मोगाॊभध्मे केलऱ ७% गुॊतलणूक शी
मॊत्रवाभग्रीभध्मे अवून ३% थक्रकत कजज आशे . अवे अवरे तयी मा अवॊघदटत उद्मोगाचा

योजगायातीर लाटा शा ७४% (माऩैकी १/३ भदशरा आशे त) अवून उद्मोगातून शोणाये उत्ऩादन १२%
तय २७% भुल्मलधजन अन्न प्रक्रिमा षेत्राभध्मे केरे जाते. माऩैकी जलऱऩाव ६६% उद्मोग शे

ग्राभीण बागात अवून माभधीर वुभाये ८०% उद्मोग कुटूॊफ आधारयत आशे त. वदयीर फशुताॊळ
उद्मोगाॊतीर मॊत्रवाभुग्री भधीर गुॊतलणूक ल उराढार ऩाशता ते वुक्ष्भ उत्ऩादन उद्मोग मा प्रकायात
मेतात.

१.१.२: बायतातीर अवॊघदटत अन्न प्रक्रिमा उद्मोगावभोय अनेक आव्शाने अवन
ू त्माभऱ
ु े मा उद्मोगाच्मा
एकॊदय वलकावालय भमाजदा मेतात ल काभगीयीलय दे खीर ऩरयणाभ शोत आशे . शी आव्शाने
खारीरप्रभाणे आशे त.
अ) चाॊगल्मा प्रकायची उत्ऩादने ल ऩॅकेजजॊगच्मा दृष्टीने कौळल्माॊचा अबाल तवेच आधनु नक
तॊत्रसानाची अनुऩरब्धता माभुऱे एकॊदय उत्ऩादकता ल नावलण्मऩूणत
ज ा माभधीर कभतयता.

आ) अन्नाच्मा दजाजतीर कभतयता ल अन्नवुयषा ननमॊत्रण व्मलस्था तवेच चाॊगल्मा स्लच्छतेफाफत
ल उत्ऩादकतेच्मा ऩध्दती फाफत प्राथमभक जागरुकतेचा अबाल.

इ) ब्रॉडीॊग ल वलऩणन कौळल्माचा तवेच ऩुयलठा वाखऱीळी जोडण्माच्मा षभतेचा अबाल इत्मादी.
ई) बाॊडलराची कभतयता ल फॉक कजाजचे कभी प्रभाण.

१.१.३: अवॊघदटत वक्ष्
ु भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊवाठी वलंकऴ भल्
ु मवाखऱीच्मा दृष्टीने कौळल्म प्रमळषण,
उद्मभळीरता, तॊत्रसान, कजज ल वलऩणन मा फाफतीत याज्म ळावनाचे वक्रिम वशबाग ल ऩाठफऱाची

गयज आशे. गेल्मा दळकाभध्मे केंद्र ल याज्म ळावनाने अन्न प्रक्रिमा वॊस्था ल भदशराॊचे
स्लमॊवशाय्मता गट स्थाऩन करुन ळेतकऱमाॊना एकत्रत्रत कयण्मावाठी व्माऩक प्रमत्न केरे आशे त.
े़
स्लमॊवशाय्मता गटाॊनी काटकवय ल वभ
ु ाये ९७% ऩमंत कजाजची ऩयतपेड करुन खऩ
ू च चाॊगरी प्रगती
केरी अवन
ू , त्माॊची अनत्ु ऩादक भारभत्तादे खीर खऩ
ू च कभी आशे . ळावनाने स्लमॊवशाय्मता
गटाॊच्मा लतीने (अन्नप्रक्रिमा उऩिभावश) वलवलध वेलाषेत्राभधीर उऩिभ शाती घ्मालेत मादृष्टीने

चारना दे ण्मावाठी व्माऩक प्रमत्न केरे आशे त. तथाऩी ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था ल स्लमॊवशाय्मता
गटाॊनी गुॊतलणूक कयाली ल त्माॊचे उऩिभ लाढलालेत मावाठी काशी ळावकीम मोजना याफवलल्मा जात
आशे त.

१.१.४: ऩॊधानभॊत्री वुक्ष्भ

खाद्म उद्मोग

उन्नमन शी मोजना केंद्र ऩुयस्कृत अवून

वुक्ष्भ खाद्म

उद्मोगाॊवभोयीर आव्शानाॊना वाभोये जाण्मावाठी तमाय केरी आशे . ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था,
स्लमॊवशाय्मता गट ल उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाॊच्मा षभता वलचायात घेलन
ू त्माॊना वशाय्म कयणे,
उद्मोगाॊची स्थयलध्
ृ दी कयणे ल त्माॊना औऩचारयक दजाज प्रदान कयणे मावाठी शी मोजना तमाय केरी
आशे .
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१.२: ध्मेम :
१.२.१: मोजनेचे ध्मेम खारीरप्रभाणे :
अ) अवॊघदटत अन्न प्रक्रिमा उद्मोगातीर कामजयत लैमजततक वुक्ष्भ उद्मोगाॊच्मा स्ऩधाजषभतेत लाढ
कयणे ल मा षेत्राव औऩचारयक दजाज प्रदान कयणे. आणण

आ) ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था (FPO), स्लमॊवशाय्मता गट (SHG) ल उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाॊच्मा
उत्ऩादनाॊवाठी वलंकऴ भुल्मवाखऱी वलकमवत कयण्मावाठी वशाय्म कयणे.
१.३:

उद्देळ :

१.३.१: मा मोजनेचे उद्देळ वक्ष्
ु भ उद्मोगाॊची षभता फाॊधणी करुन खारीर फाफीॊवाठी वषभीकयण कयणे
मादृष्टीने ननजर्शचत केरे आशे त.

अ) वध्मा

कामजयत

अवरेरे

वक्ष्
ु भ

अन्नप्रक्रिमा

उद्मोग

तवेच

ळेतकयी

उत्ऩादक

वॊस्था,

स्लमॊवशाय्मता गट ल उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाॊना अधधकाधधक ऩतभमाजदा उऩरब्ध कयणे.
आ) उत्ऩादनाॊचे ब्रॉडीॊग ल वलऩणन अधधक फऱकट करुन त्माॊना वॊघदटत अळा ऩयु लठा वाखऱीळी
जोडणे.

इ) वध्मा कामजयत अवरेल्मा दोन राख उद्मोगाॊना औऩचारयक यचनेभध्मे आणण्मावाठी वशाय्म
कयणे.
ई) वाभाईक वेला जवे की वाभाईक प्रक्रिमा वुवलधा, प्रमोगळाऱा, वाठलणूक, ऩॅकेजजॊग, वलऩणन
तवेच उद्मोगलाढीवाठीच्मा वलंकऴ वेलाॊचा वुक्ष्भ उद्मोगाॊना अधधक राब मभऱलून दे णे.

उ) वॊस्थाॊचे फऱकदटकयण तवेच अन्नप्रक्रिमा षेत्रातीर वॊळोधन ल प्रमळषण मालय बय दे णे.
ऊ) व्मालवानमक ल ताॊत्रत्रक वशाय्माचा मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊनी अधधकाधधक राब घ्माला मावाठी
प्रमत्न कयणे.

१.४ : ननधी तयतद
ू :

१.४.१: मा मोजनेवाठी (वन २०२०-२१ ते वन २०२४-२५) मा ऩाच लऴे कारालधीवाठी

रु.१०,०००

कोटीची आधथजक तयतद
ू केरी अवन
ू त्माभध्मे केंद्र ल याज्म ळावनाचा दशस्वा ६०:४० मा प्रभाणात
अवेर.

१.५ : मोजनेची व्माप्ती :
१.५.१: मा मोजनेअत
ॊ गजत २ राख वुक्ष्भ अन्नप्रक्रिमा उद्मोगाॊना फॉक कजाजळी ननगडडत अथजवाह्म दे म
यादशर. तवेच मा षेत्राच्मा लध्
ृ दीवाठी वाभाईक ऩामाबूत वुवलधा ल वॊस्थात्भक यचनेवाठी आलर्शमक
ते वशाय्म कयण्मात मेईर.
२.०:

एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयण :

२.१:

मा मोजनेअत
ॊ गजत एक जजल्शा एक उत्ऩादन शे धोयण जस्लकायरे अवून त्माभुऱे ननवलष्ठा खये दी,
वाभाईक वेलाॊचा राब घेणे ल उत्ऩादनाचे वलऩणन अधधक वुकय शोणे मादृष्टीने पामदे ळीय ठयणाय

आशे . एक जजल्शा एक उत्ऩादन मा धोयणाभुऱे भुल्मवाखऱी वलकाव ल ऩामाबूत वुवलधाॊची उबायणी
कयण्मावाठी वशाय्मबूत ठयणाय आशे. एका जजल्ह्मात एक जजल्शा एक उत्ऩादनाचे एका ऩेषा
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जास्त वभुश अवु ळकतात. रगतच्मा जजल्ह्मातीर एक जजल्शा एक उत्ऩादनाचा एक वभुश अवु
ळकतो.
२.२:

मा मोजनेचा बय नामळलॊत ळेतभारालय अवल्माने त्मादृष्टीने याज्मे प्रत्मेक जजल्ह्मावाठी उत्ऩादने
ननजर्शचत कयतीर. त्मावाठी याज्म वयकाये प्राथमभक वव्शे षण शाती घेतीर. एक जजल्शा एक
उत्ऩादन धोयणानुवाय नामळलॊत कृवऴ उत्ऩादन, तण
ृ धान्माॊलय आधारयत उत्ऩादन क्रकॊला अन्न
उत्ऩादन जे जजल्ह्मात व्माऩक स्लरुऩात घेतरे जात आशे क्रकॊला कृवऴऩूयक षेत्रातीर उत्ऩादन

अवेर. मा उत्ऩादनाच्मा मादीभध्मे आॊफा, फटाटा, मरची, टोभॅटो, ळाफद
ू ानाकॊद, क्रकन्नू, बजु जमा

(ळेल), ऩेठा, ऩाऩड, रोणची, मभरेट आधारयत उत्ऩादने, भत्स्मऩारन, कुतकूटऩारन, भाॊव उत्ऩादन,
तवेच ऩळख
ॊ गजत वशाय्म मभऱू ळकेर. मामळलाम काशी ऩायॊ ऩारयक
ु ाद्म ननमभजती इ. ना मा मोजनेअत

ल नावलण्मऩण
उत्ऩन्न मभऱलन
दे णाऱमा उत्ऩादनाना
ू ज उत्ऩादने ज्माभध्मे टाकाऊ ऩदाथाजऩावन
ू
ू
वशाय्म कयण्मात मेईर. उदा. भध, आददलावी षेत्रातीर क्रकयकोऱ लनउत्ऩादने, शऱद, आलऱा,
शऱदऩड
ू मावायखी ऩायॊ ऩारयक बायतीम लनौऴधी खाद्म उत्ऩादने, इ. चा वभालेळ आशे. कृवऴ

उत्ऩादनाॊलय प्रक्रिमा कयणे तवेच लामा जाणाऱमा उत्ऩादनाचे प्रभाण कभी कयणे, उत्ऩादनाची मोग्म
ऩायख कयणे, उत्ऩादनाची वाठलणूक ल वलऩणन मावाठी वशाय्म दे ण्मात मेईर.
२.३ : वध्मा

कामजयत

अवरेल्मा

लैमजततक

वुक्ष्भ

उद्मोगाॊना

बाॊडलरी

गुॊतलणूकीवाठी

वशाय्म

कयण्माकरयता एक जजल्शा एक उत्ऩादन मा धोयणानुवाय जे उत्ऩादन ननजर्शचत केरे आशे त्माचे
उत्ऩादन घेत अवरेल्मा उद्मोगाॊना प्राधान्म दे ण्मात मेईर. तथाऩी कामजयत उद्मोग जय अन्म
उत्ऩादन घेत अवतीर, तय त्माॊना दे खीर मा मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्म केरे जाईर. ळेतकयी उत्ऩादक
वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट ल उत्ऩादक वशकायी वॊस्थाॊच्मा फाफतीत भात्र जे एक जजल्शा एक
उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय उत्ऩादन घेत अवतीर तयच त्माॊचा वशाय्मावाठी वलचाय केरा जाईर.
२.४ : लय उल्रेख केरेरे गट क्रकॊला वॊस्थाॊ जय अन्म उत्ऩादनालय प्रक्रिमा कयीत अवतीर ल

त्माॊच्माकडे

ऩुयेवे ताॊत्रत्रक, आधथजक ल उद्मभळीर ऩाठफऱ अवेर तय वशाय्म कयण्मात मेईर.
२.५ : नवलन उद्मोगाॊच्मा फाफतीत जे उद्मोग लैमजततकरयत्मा क्रकॊला गट ल वॊस्थाॊ वरु
ु कयीत अवतीर
तय एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय जे उत्ऩादन ननजर्शचत केरे आशे त्मावाठीच वशाय्म
कयण्मात मेईर.

२.६ : वाभाईक ऩामाबूत वुवलधा तवेच उत्ऩादनाचे ब्रॉडीॊग ल वलऩणन मावाठीचे वशाय्म केलऱ एक जजल्शा
एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनावाठीच कयण्मात मेईर.

याज्म ल वलबागीम

स्तयालय उत्ऩादनाॊचे ब्रॉडीॊग ल वलऩणन मावाठी वशाय्म कयताॊना काशी उत्ऩादने जी एक जजल्शा एक
उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेरी नाशीत त्माॊचा दे खीर वभालेळ कयता मेईर.
२.७ : केंद्र ळावनाचा लाणणज्म वलबाग वभुश (तरस्टय) दृजष्टकोन वभोय ठे लून कृवऴ ननमाजत धोयणाअॊतगजत
कृवऴ उत्ऩादनाच्मा ननमाजतीलय बय दे त आशे . तवेच कृवऴ भॊत्रारम, बायत वयकाय वुध्दा जजल्ह्मातीर

वलमळष्ठ कृवऴ उत्ऩादन जे तुरनात्भकदृष््मा पामदे ळीय आशे ते वभुश (तरस्टय) लाढवलण्माचा
दृष्टीकोन ठे लून बय दे त आशे . अनेक याज्मानी एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणाॊतगजत वभुश
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(तरस्टय) आधारयत उत्ऩादन वलकाव माचा जस्लकाय केरा आशे . मा मोजनेच्मा एक जजल्शा एक
उत्ऩादन धोयणाभुऱे उद्मोगाॊना वाभाईक वुवलधा ल अन्म ऩुयक आधायबूत वेला वुवलधा उऩरब्ध
करुन दे णे ळतम शोणाय आशे .
३.० : मोजनेचे घटक:
३.१ : वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोग षेत्राच्मा गयजा वलचायात घेलून मा मोजनेचे चाय व्माऩक घटक
ननजर्शचत केरे आशे त.

अ) लैमजततक ल गट/ वॊस्थाॊनी शाती घेतरेल्मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊना वशाय्म कयणे.
आ) उत्ऩादनाॊचे ब्रॉडीॊग ल वलऩणनावाठी वशाय्म कयणे.
इ) वॊस्थाॊच्मा फऱकटीकयणावाठी वशाय्म कयणे.
ई) मोजनेच्मा प्रबाली अॊभरफजालणीवाठी भजफूत प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन मॊत्रणा स्थावऩत कयणे.
३.२ : लय नभद
ू केरेल्मा प्रत्मेक घटकाची ववलस्तय भादशती खारी ददरी आशे .
४.० : लैमजततक वूक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोजकाॊना वशाय्म :
४.१ : लैमजततक वक्ष्
ु भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊना बाॊडलरावाठी फॉक कजाजळी ननगडीत ऩात्र प्रकल्ऩ
क्रकॊभतीच्मा ३५% ऩमंत ल जास्तीत जास्त रुऩमे १०.०० राख मा भमाजदेत प्रनत प्रकल्ऩावाठी

अनुदान दे म यादशर. राबाथी दशस्वा शा प्रकल्ऩ क्रकॊभतीच्मा क्रकभान १०% अवेर ल उलजरयत फॉकेचे
कजज अवेर.

४.२ : लैमजततक वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊवाठीचे मोजनेअत
ॊ गजत ऩात्रता ननकऴ:
४.२.१ वध्मा कामजयत अवरेरे वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोग प्रकल्ऩ.
४.२.२ वध्मा कामजयत वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊचा वभालेळ शा एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय
याज्मस्तयीम स्थयलध्
ृ दी आयाखड्माभध्मे अवाला (SLUP) क्रकॊला ननलडरेल्मा वॊवाधन व्मततीॊनी
षेत्रबेटीत मा उद्मोगाॊची प्रत्मष ऩडताऱणी केरेरी अवाली. ज्मा अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊभध्मे

वलजेचा लाऩय शोतो, त्माॊच्मा फाफतीत वलजेचे फीर शे वदय उद्मोग चारू अवल्माचा ऩयु ाला शोईर.

अन्म कामजयत उद्मोगाॊच्मा फाफतीत वध्माॊच्मा कामजयत अवल्माॊच्मा नोदी उऩरब्ध अवरेरी मॊत्र
वाभग्र
ु ी ल इतय वादशत्माची मादद ल मा उद्मोगाभधन
ू झारेरी वलिी शे वदय उद्मोग चारू
अवल्माची खात्री शोण्मावाठी उऩमत
ु त ठये र.

४.२.३ वदयचा उद्मोग शा अवॊघदटत अवाला ल त्माभध्मे १० ऩेषा कभी भजूय काभ कयीत अवालेत.
४.२.४ अवे उद्मोग शे प्राधान्माने एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननलडरेल्मा उत्ऩादनाभध्मे काभ
कयीत अवरे ऩादशजेत. तवेच अन्म वुक्ष्भ उद्मोगाॊचा दे खीर वलचाय केरा जाईर.

४.२.५ अजजदायाचा वदय उद्मोगालय भारकी अधधकाय अवरा ऩादशजे.
४.२.६ वदय उद्मोगाची भारकी शी लैमजततक क्रकॊला बाधगदायी स्लरुऩाची अवेर.
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४.२.७ अजजदायाचे लम १८ लऴांऩेषा अधधक अवाले तवेच त्माचे/ नतचे मळषण क्रकभान आठली ऩाव अवाले.
४.२.८ एका कुटूॊफातीर केलऱ एक व्मतती मोजनेअत
ॊ गजत आधथजक वशाय्मावाठी ऩात्र अवेर.

व्माख्मेभध्मे स्लत: अजजदाय, त्माचा जोडीदाय (ऩनत क्रकॊला ऩत्नी) ल भुराॊचा वभालेळ आशे .

कुटूॊफाच्मा

४.२.९ वदय उद्मोगारा औऩचारयक दजाज प्राप्त करुन दे ण्मावाठी अजजदायाची तमायी अवाली तवेच राबाथी
दशस्वा प्रकल्ऩ क्रकॊभतीच्मा १०% दे ण्माची ल फॉक कजज घेण्माची तमायी अवाली.

४.२.१० प्रकल्ऩ क्रकॊभतीभध्मे उद्मोगावाठी आलर्शमक जमभनीच्मा क्रकॊभतीचा वभालेळ नवेर.

फाॊधन
ू तमाय

अवरेरे उद्मोगावाठीच्मा ळेडची क्रकॊभत क्रकॊला ददघज भद
ु तीने बाडेऩट्टा कयायाने घेतरेरे ळेड क्रकॊला
बाड्माने घेतरेल्मा ळेडच्मा बाड्माॊच्मा यकभेचा वभालेळ प्रकल्ऩ क्रकॊभतीभध्मे कयता मेईर. प्रकल्ऩ

क्रकॊभतीभध्मे बाडेऩट्टा कयायाने घेतरेल्मा ळेडवाठीची बाडेऩट्टा कयायाची यतकभ शी जास्तीत जास्त ३
लऴांची घेता मेईर.
४.३:

लैमजततक वुक्ष्भ अन्नप्रक्रिमा उद्मोगाॊच्मा ननलडीची प्रक्रिमा:

४.३.१ वदय मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्मावाठी वध्मा कामजयत उद्मोगाॊची ननलड शी दोन प्रकाये केरी जाईर.
एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय जे उद्मोग वॊफॊधधत जजल्ह्माॊत

ननलड केरेल्मा उत्ऩादनालय

आधारयत काभ कयतात त्माॊना प्राधान्माने वशाय्म केरे जाईर. अन्म कामजयत उद्मोग ज्माॊची
षभता आशे अळा उद्मोगाॊना दे खीर वशाय्म केरे जाईर.
४.३.२: जे उद्मोजक वदय मोजनेतॊगत
ज राब घेण्माव इच्छुक आशे त त्माॊच्माकडून जजल्शास्तयालय अजज
भागलरे जातीर. ननलडरेरे वॊवाधन व्मजतत (Resource Person)

जजल्ह्मातीर वलवलध वभुशाॊचे

वलेषण शाती घेलून, मा मोजनेतॊगत
ज
राब घेण्माव वषभ उद्मोगाॊचा ळोध घेतीर. ज्मा
उद्मोजकाॊकडून थेट अजज प्राप्त शोतीर अळा उद्मोगाॊना वॊवाधन व्मजतत बेट दे लून षेत्रीम
ऩडताऱणी कयतीर ल काटे कोयऩणे त्माॊच्मा षभतेचे भल्
ू माॊकन कयतीर.

४.३.३: अळाप्रकाये वॊवाधन व्मजततॊकडून ऩडताऱणी करुन आरेरे वषभ उद्मोगाॊचे प्रस्ताल ल थेट आरेरे
प्रस्ताल जजल्शास्तरयम वमभतीकडे वादय केरे जातीर. जजल्शास्तरयम वमभती वॊवाधन व्मततीकडून
आरेल्मा प्रस्तालाॊचा अभ्माव कये र ल इच्छुक व्मततीची भुराखत घेईर.

४.३.४: वॊवाधन व्मततीनी प्रत्मेक प्रस्तालाची खारीर भद्द
ु माॊच्मा अनऴ
ु ॊगाने काटे कोयऩणे ऩडताऱणी कयाली.
अ) उद्मोगाॊची लावऴजक उराढार.

आ) वदय उद्मोगाने केरेरा खचज, दे मके इत्मादद फाफतचे भूल्माॊकन कयाले.
इ) उद्मोगाकडे वध्मा उऩरब्ध अवरेल्मा ऩामाबूत वुवलधा.

ई) उद्मोगाची लध्
ृ दी, उत्ऩादन ल वलिीच्मा दृष्टीने वलवलध घटकाॊळी ननभाजण केरेरे वॊफॊध (फॅकलडज
ल पॅायलडज मरॊकेज).

उ) जजल्ह्माभध्मे ननजर्शचत केरेल्मा वभुशाऩावून त्मा उद्मोगाचे अवरेरे अॊतय.
ऊ) उद्मोगाच्मा लतीने ननभाजण केरेरे वलऩणन (वलिी) वॊफॊध.
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४.३.५: जजल्शा स्तयीम वमभती/याज्म नोडर एजन्वी माॊनी मळपायव केरेल्मा प्रस्तालाॊवाठी वॊवाधन व्मजतत
ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार (DPR) तमाय कयण्मावाठी भदत कयतीर, जेणेकरुन वदय उद्मोगाॊच्मा
स्थय लध्
ृ दीवाठी त्माॊना फॉककजज घेता मेईर. तमाय केरेरा ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार आलर्शमक त्मा
वलज कागदऩत्राॊवश वॊफॊधधत फॉकाॊना कजज भॊजूयीवाठी वादय केरा जाईर.
४.४:

लय ददरेरी कामजऩध्दती शी नवलन उद्मोगाॊना दे खीर रागू अवेर. तथाऩी एक जजल्शा एक
उत्ऩादनावाठी केरेल्मा ऩामाबूत वलेषणाभध्मे अळा नवलन उद्मोगाॊवाठी गुॊतलणूकीची गयज क्रकॊला
त्मा उद्मोगाची वलस्ताय षभता मा फाफी ददवन
ू आल्मा ऩादशजेत.

४.५:

लैमजततक वुक्ष्भ उद्मोगाॊना अॊनतभ भान्मता दे ण्माचे अधधकाय जजल्शास्तयीम वमभती स्तय क्रकॊला

याज्म नोडर एजन्वीॊना ठे लामचे माचा ननणजम याज्मवयकाय घेईर. अळाच प्रकाये वाभाईक ऩामाबूत
वुवलधा, ब्रॅन्डीॊग ल वलऩणन माभध्मे गटाॊभापजत कयालमाच्मा बाॊडलरी गुॊतलणुकी वॊदबाजतीर प्रस्ताल
भॊजुय कयण्माच्मा प्रक्रिमेभध्मे जजल्शास्तरयम वमभती (DLC)/ याज्मस्तरयम नोडर एजन्वी (SNA)
माॊची काम बुमभका यादशर, माॊचा ननणजम याज्म ळावन घेईर.
५.०:

गट ल वॊस्था राबाथी :

५.१:

मा मोजनेअत
ॊ गजत गट ल वॊस्था जवे की ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट, वशकायी
उत्ऩादक माॊना त्माॊच्मा उत्ऩादनाच्मा वलंकऴ भुल्मवाखऱीवाठी वशाय्म केरे जाईर. वलंकऴ
भुल्मवाखऱीभध्मे उत्ऩादनाची लगजलायी, प्रतलायी, ऩायखणे, वाठलणूक, वाभाईक प्रक्रिमा, ऩॅकेजजॊग,
वलऩणन, ळेतभाराची प्रक्रिमा ल तऩावणी प्रमोगळाऱा इ. फाफीचा वभालेळ याशीर.

५.२:

ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था/ वशकायी उत्ऩादक :

५.२.१: ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था/वशकायी उत्ऩादक माॊना खारीर प्रभाणे वशाय्म दे म यादशर.
अ) फॉककजाजळी ननगडीत ३५% ननधी.
आ) प्रमळषणावाठीचे वशाय्म.
इ) अळा प्रस्तालाॊच्मा फाफतीत कभार ननधी भमाजदा शी वलशीत केल्मानव
ु ाय अवेर.
५.२.२ : ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था/ वशकायी उत्ऩादक माॊचव
े ाठी ऩात्रता ननकऴ:
अ) अळी वॊस्था शी प्राधान्माने एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा
उत्ऩादनालय आधारयत अवाली.

आ) अळा वॊस्थेची आधथजक उराढार शी क्रकभान रु. १ कोटी अवाली.

इ) प्रस्तावलत प्रकल्ऩाची क्रकॊभत शी वध्माच्मा आधथजक उराढारीऩेषा जास्त नवाली.

ई) प्रकल्ऩधायक वबावदाॊना वॊफॊधधत उत्ऩादनावॊफॊधीचे ऩुयेवे सान आणण त्मा उत्ऩादनाफाफत
क्रकभान तीन लऴांचा अनुबल अवाला.

उ) ळेतकयी उत्ऩादक

वॊस्था/ वशकायी उत्ऩादक माॊचक
े डे प्रकल्ऩ

खचाजच्मा १०% स्लननधी

बयण्मावाठीची आलर्शमक आधथजक तयतूद अवाली क्रकॊला त्मावॊफॊधीची याज्म ळावनाची भॊजूयी

अवाली. मामळलाम खेऱत्मा बाॊडलरावाठी क्रकभान वशमोग यतकभेची (Margin money)
व्मलस्था अवाली.
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५.३ : स्लमॊवशाय्मता गट : (SHGs)
५.३.१: अनेक स्लमॊवशाय्मता गट अन्न प्रक्रिमा उऩिभ शाती घेत आशे त. मा मोजनेअत
ॊ गजत स्लमॊवशाय्मता
गटाॊना खारीर प्रकायचे वशाय्म दे म यादशर.
५.३.२ फीज बाॊडलर :
अ) मा मोजनेतॊगत
ज स्लमॊवशाय्मता गटातीर प्रत्मेक वबावदाॊना रु. ४०,०००/- माप्रभाणे फीजबाॊडलर
ल रशान उऩकयणे खये दीवाठी वशाय्म ददरे जाईर.
आ) फीजबाॊडलर दे त अवताॊना जे स्लमॊवशाय्मता गट एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय
ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनाळी वॊफॊधीत गटाॊना प्राधान्म ददरे जाईर.

इ) स्लमॊवशाय्मता गटातीर वलज वबावद शे अन्न प्रक्रिमा उऩिभाभध्मे वशबागी अवतीरच अवे
नाशी, म्शणून फीजबाॊडलर यतकभ स्लमॊवशाय्मता गटाॊच्मा पेडये ळन स्तयालय उऩरब्ध केरी
जाईर.

ई) स्लमॊवशाय्मता गटाॊच्मा Federation रा वदयचा ननधी याज्म नोडर एजन्वी (SNA)/ याज्म
ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान (SRLM) भापजत ददरे जाईर. स्लमॊवशाय्मता गटाॊचे पेडये ळन
स्लमॊवशाय्मता गटाॊच्मा वबावदाॊना वदयची यतकभ कजज म्शणून दे ईर ल वबावद ती कजज
े़
यतकभ स्लमॊवशाय्मता गटाॊना ऩयतपेड कयतीर.
५.३.३: स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा वबावदाव अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाचा एक मुननट (लैमजततक राबधायक)
म्शणून कजाजळी ननगडीत ३५% ननधी, कभार रु. १० राख च्मा भमाजदेत दे म यादशर.

५.३.४: बाॊडलरी गुॊतलणूक म्शणून स्लमॊवशाय्मता गटाॊच्मा पेडये ळनरा कजाजळी ननगडीत ३५% ननधी दे म
यादशर.

अळा प्रकयणाॊभध्मे दे म कभार ननधीची यतकभ शी वलशीत कयण्मात मेईर.

५.३.५: स्लमॊवशाय्मता गटाॊचे प्रमळषण ल शाताऱणी मावाठी वशाय्म: स्लमॊवशाय्मता गटाॊना

वशाय्म

कयण्मावाठी याज्म ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान (SRLM) माॊच्माकडे प्रमळक्षषत वॊवाधन व्मतती
भोठ्मा प्रभाणात उऩरब्ध आशे त. मा याज्म ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान (SRLM) कडीर कृवऴ
उत्ऩादनाभधीर अनब
ु ली स्थाननक वॊवाधन व्मततीॊचा उऩमोग प्रमळषण, उद्मोगाॊचा दजाज वध
ु ायणे,
ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार (DPR) तमाय कयणे ल स्लमॊवशाय्मता गटाॊना शाताऱणीवाठी वशाय्म इ.
वाठी केरा जाईर.
५.३.६: फीजबाॊडलर वशाय्मावाठी स्लमॊवशाय्मता गटाॊवाठीचे ऩात्रता ननकऴ:
अ) स्लमॊवशाय्मता गटाचे जे वबावद वध्मा अन्न प्रक्रिमा उऩिभ याफवलत आशे त, तेच ऩात्र
अवतीर.

आ) स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा लरयर वबावदाॊनी फीजबाॊडलर म्शणून मभऱारेरी यतकभ शी खेऱते

बाॊडलर म्शणून ल क्रकयकोऱ उऩकयणे खये दी कयण्मावाठी लाऩयणाय अवल्माची शभी वॊफॊधधत
स्लमॊवशाय्मता गटाव ल स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा पेडये ळनरा दे णे आलर्शमक आशे .
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इ) स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा पेडये ळनने वबावदाॊना फीजबाॊडलर अदा कयण्माऩूली खारीर ऩामाबूत
भादशती प्रत्मेक वबावदाकडून घेणे आलर्शमक आशे .

क) प्रक्रिमा केल्मा जाणाऱमा उत्ऩादनाचा तऩळीर.
ख) शाती घेतरेरे अन्म उऩिभ.
ग) लावऴजक उराढार.

घ) कच्च्मा भाराचा स्त्रोत ल उत्ऩादनाची वलऩणन/ वलिी.
५.३.७: स्लमॊवशाय्मता गटाच्मा बाॊडलरी गॊत
ु लणक
ू ीवाठी कजाजळी ननगडीत ननधीवाठीचे ऩात्रता ननकऴ:
अ) स्लमॊवशाय्मता गटाकडे प्रकल्ऩ क्रकॊभतीच्मा १०% यतकभ स्लदशस्वा म्शणून दे ण्मावाठी ल खेऱते
बाॊडलर म्शणून २०% वशमोग यतकभ (भाजजजन भनी) दे ण्मावाठी यतकभ उऩरब्ध अवाली. शी
यतकभ उऩरब्ध नवेर तय याज्म ळावनाची ननधी भॊजूयी आलर्शमक.

आ) स्लमॊवशाय्मता गटातीर वबावदाॊना एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा
उत्ऩादनाच्मा प्रक्रिमेचा क्रकभान ३ लऴांचा अनुबल अवणे आलर्शमक.

६.०:

वाभाईक ऩामाबूत वुवलधाॊवाठी वशाय्म:

६.१

ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट, उत्ऩादक वशकायी, ळावन मॊत्रणा क्रकॊला खाजगी
उद्मोग, माॊना वाभाईक ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा ननमभजतीवाठी वशाय्म केरे जाईर. मोजनेअत
ॊ गजत
ननमभजत वाभाईक ऩामाबूत वुवलधाचा लाऩय अन्म मुननटवना ल रोकाॊना दे खीर वुवलधाॊच्मा

षभतेच्मा बयील प्रभाणात शोण्माकरयता मा वुवलधा बाडे तत्लालय उऩरब्ध अवाव्मात. अळा

प्रकल्ऩाॊची वशाय्मावाठी ऩात्रता ठयवलत अवताॊना ळेतकऱमाॊना ल उद्मोग षेत्राव मभऱणाया राब,
व्मलशामजता पयक (व्शामेफमरटी गॅऩ), खाजगी गुॊतलणूकीची अनुऩरब्धता, भुल्मवाखऱीची गयज इ.
फाफीॊचा वलचाय करुन ननणजम घेतरा जाईर.

कजाजळी ननगडीत ननधी शा ३५% अवेर. अळा

प्रकयणाॊभध्मे ननधीची कभार भमाजदा वलशीत कयण्मात मेईर.
६.२:

मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्मावाठीच्मा वाभाईक ऩामाबूत वुवलधा प्रकाय : मा मोजनेअत
ॊ गजत खारीर
प्रकायच्मा ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा ननमभजतीवाठी वशाय्म केरे जाईर.
अ) कृवऴ

उत्ऩादनाची

लगजलायी,

प्रतलायी,

ळेतीषेत्राच्मा जलऱ ळीतगश
ृ ाची उबायणी.

वाठलणूक

कयण्मावाठी

जागा

ल

इभायत

तवेच

आ) एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनाच्मा प्रक्रिमेवाठी वाभाईक
प्रक्रिमा वुवलधा.

इ) वलवलध वेला एकाच दठकाणी उऩरब्ध अवणाये केंद्र (इनतमुफेळन वेंटय): मा केंद्राभध्मे एका
क्रकॊला वभान ऩध्दतीच्मा अनेक उत्ऩादनाॊची शाताऱरी केरी जाईर. रशान मुननटवना

बाडेतत्लालय मा केंद्राचा लाऩय त्माॊच्मा उत्ऩादनाची प्रक्रिमा कयण्मावाठी कयता मेईर. तवेच मा
केंद्राचा लाऩय काशी प्रभाणात प्रमळषणावाठी शोईर. शे केंद्र व्मालवानमक तत्लालय चारवलरे
जाईर.
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६.३:

ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट, वशकायी उत्ऩादक माॊना वाभाईक ऩामाबूत वुवलधा ल
बाॊडलरी गुॊतलणूकीवाठी वादय कयालमाच्मा प्रस्तालाॊवाठीची कामजऩध्दती

६.३.१: मोजने अॊतगजत मा प्रकायच्मा प्रस्तालाॊना ननधी प्राप्त शोण्मावाठी खारीर कामजऩध्दतीचा अलरॊफ
केरा जाईर.
अ) मोजनेअत
ॊ गजत बाॊडलरी गुॊतलणूक ल वाभाईक ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा ननमभजतीवाठी ननधी
भागणीचा ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार (DPR) शा वलशीत नभुन्मात तमाय केरा जाईर.

आ) ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराभध्मे प्रकल्ऩ खचाजचा ववलस्तय तऩळीर, आलर्शमक भनष्ु मफऱ,
आधथजक उराढार, वलऩणन व्मलस्था, कच्च्मा भाराची उऩरब्धता, अॊदाजजत नपा-तोटा ऩत्रक,
जभा-खचाजच्मा योखीच्मा प्रलाशाचे ऩत्रक इ. चा वभालेळ अवणे आलर्शमक.
इ) ववलस्तय

प्रकल्ऩ

अशलार

याज्मस्तयीम

नोडर

मॊत्रणेव

वादय

कयाला.

याज्मस्तयीम भॊजयू ी वमभतीने भॊजयू ी ददल्मानॊतय याज्मस्तरयम नोडर

वदय

प्रस्तालाव

मॊत्रणा वदयच्मा

प्रस्तालाची मळपायव अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव कये र. रु.१० राखाऩेषा अधधक यतकभेचा
वशाय्मावाठीचा गटाचा प्रस्ताल अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव (MoFPI) भॊजयू ीवाठी
ऩाठवलण्मात मेईर.

ई) अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाच्मा भॊजूयीनॊतय वदयचा प्रस्ताल ऩुढे वलत्तीम वॊस्थेव कजज
भॊजूयीवाठी ऩाठवलण्मात मेईर.

उ) ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराभध्मे गटाॊच्मा वबावदाॊच्मा प्रमळषणावाठी आलर्शमक वशाय्माचा
दे खीर वभालेळ अवणे आलर्शमक आशे . अळा प्रकायच्मा प्रमळषणावाठीचे ताव, प्रमळषण
भॅाड्मूल्व, ल प्रमळषण खचाजच्मा भमाजदा माफाफत कौळल्म वलकाव ल उद्मोजकता भॊत्रारम
(MSDE) माॊनी वलशीत केल्मानुवाय अवाव्मात.

मोजनेअत
ॊ गजत प्रमळषण ल षभता फाॊधणी मा

घटकावाठीचा वॊऩूणज खचज ददरा जाईर.

ऊ) ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्मावाठी ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट ल
वशकायी उत्ऩादक माॊना प्रनत प्रकयण रु. ५०,०००/- चे वशाय्म ददरे जाईर.
ऋ) वॊफॊधधत फॉकेने अजजदाय वॊस्थेव कजज भॊजूय केल्मानॊतय मोजनेअत
ॊ गजत ननधीचे वलतयण
अजजदायाच्मा फॉकखात्मात वलतरयत केरे जाईर.

७.०:

ब्रॉडीॊग ल वलऩणन वशाय्म:

७.१:

वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाभध्मे वशबागी ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट ल वशकायी
उत्ऩादक क्रकॊला एव.ऩी.व्शी. माॊना मा मोजनेअत
ॊ गजत भाकेदटॊग ल फॉन्डीग मावाठी वशाय्म केरे

जाईर. एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनावाठीच वलबागीम क्रकॊला
याज्मस्तयालय ब्रॉडीॊग ल वलऩणनावाठी वशाय्म केरे जाईर.
७.२:

वशाय्मावाठीच्मा ऩात्र फाफी:
अ) मोजनेअत
ॊ गजत वलऩणनाळी वॊफॊधधत प्रमळषणावाठी वॊऩण
ू ज ननधी उऩरब्ध केरा जाईर.
आ) वाभाईक ब्रॉड ल ऩॅकेजजॊग वलकमवत कयणे.
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इ) याष्रीम ल वलबागीम स्तयालयीर क्रकयकोऱ वलिी वाखऱी ल याज्मस्तयीम वॊस्थाॊळी वलऩणन
कयाय.
ई) उत्ऩादनाचा अऩेक्षषत दजाज याखरा जाला मादृष्टीने गुणलत्ता ननमॊत्रण.
७.३:

ब्रॉडीॊग ल वलऩणाच्मा दृष्टीने वशाय्म कयण्मावाठी उत्ऩादनाचे वाभाईक ब्रॉड ल वाभाईक ऩॅकेजजॊग
ननभाजण कयणे ल उत्ऩादनाचे प्रभाणीकयण कयणे आलर्शमक आशे . तवेच वाभाईक ऩॅकेजीॊगच्मा
वशबागावाठी प्रभाणीकयण कयणे. वाभाईक ब्रॉडीॊग ल ऩॅकेजजॊगवाठीची वाजेळी गुणलत्ता / स्तय शी

दठकाण, उऩिभ ल उत्ऩादन ऩयत्ले लेगलेगऱी अवू ळकते. शा स्तय जजल्शा, वलबाग क्रकॊला याज्मस्तय
अवाला माचा ननणजम याज्म नोडर एजन्वी घेईर. म्शणन
ू च ब्रॉडीॊग ल ऩॅकेजजॊगच्मा वशाय्माचा
प्रस्ताल याज्म नोडर
एजन्वी तमाय कये र. ब्रॉडीॊग ल ऩॅकेजजॊगवाठी एकूण खचाजच्मा ५०% यतकभ
े़
वशाय्म म्शणन
दे म यादशर. मावाठीची कभार ननधी भमाजदा वलशीत कयण्मात मेईर. मा
ू
मोजनेअत
ॊ गजत क्रकयकोऱ वलिी केंद्रे वरु
ु कयण्मावाठी वशाय्म ददरे जाणाय नाशी.
७.४:

याष्रीम स्तयालय दे खीर भोठ्मा प्रभाणात लाऩयल्मा जाणाऱमा उत्ऩादनावाठी ब्रॉडीॊग ल ऩॅकेजजॊगवाठी
लय उल्रेख केल्मानुवाय एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणाच्मा धतीलय वशाय्म केरे जाईर. अळा
प्रकायच्मा वाभाईक ब्रॉडीॊग, ऩॅकेजजॊगवाठीचे आणण वलऩणनावाठीचे वशाय्म याष्रीम स्तयालय ददरे

जाईर. अळा प्रकायच्मा वशाय्मावाठीचे प्रस्ताल याज्मे क्रकॊला याष्रीम स्तयालयीर वॊस्था क्रकॊला
बागीदायी वॊस्था अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव ऩाठलतीर.
७.५:

ऩात्रता ननकऴ:

७.५.१: प्रस्ताल वादय कयीत अवताॊना खारीर अटीॊची ऩूतत
ज ा शोणे आलर्शमक आशे :

अ) प्रस्ताल एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनाळी वॊफधधत अवाला.

आ) उत्ऩादन वशाय्मावाठी ऩात्र शोण्माकरयता अळा उत्ऩादनाची आधथजक उराढार क्रकभान रु. ५
कोटी अवाली.

इ) अॊतीभ उत्ऩादन जे ग्राशकारा क्रकयकोऱ ऩॅक्रकॊगच्मा स्लरुऩात वलिीवाठी उऩरब्ध अवेर.

ई) अजजदाय ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था/स्लमॊवशाय्मता गट/ वशकायी उत्ऩादक वलबागीम क्रकॊला
याज्मस्तयीम एव.ऩी.व्शी. अवेर जी भोठ्मा प्रभाणात उत्ऩादक ळेतकऱमाॊना एकत्र आणेर.
उ) उत्ऩादन ल उत्ऩादक माॊचा वलस्ताय ल लाढ भोठ्मा स्तयालय कयणे ळतम शोणाय आशे .
ऊ) जी वॊस्था उद्मोग उबायणी कयणाय आशे नतची व्मलस्थाऩन ल उद्मोजकीम षभता माफाफतचा
तऩळीर प्रस्तालाभध्मे नभूद कयणे आलर्शमक आशे .
७.६:

ब्रॉडीॊग ल वलऩणन वशाय्मावाठी अयज वादय कयण्माची कामजऩध्दती

७.६.१: ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे:
अ) वादय कयालमाच्मा प्रस्तालाचा ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयीत अवताॊना त्माभध्मे
आलर्शमक तऩळीर जवे की प्रकल्ऩाचा तऩळीर, उत्ऩादन, कामजऩध्दती, गुणलत्ता ननमॊत्रण,
उत्ऩादनाचे एकत्रीकयण, वाभाईक ब्रॉडीॊग ल ऩॅकेजजॊग, क्रकॊभत ननजर्शचती कामजऩध्दती, उत्ऩादनाची
प्रमवध्दी, गोदाभ ल वाठलणक
ू , वलऩणन व्मलस्था (चॅनेर), वलिी लाढवलण्मावाठीचे ननमोजन इ.
चा वभालेळ अवाला.
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आ) ब्रॉडीॊग ल वलऩणन प्रस्तालाॊवाठीचे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्मावाठी याज्म नोडर
एजन्वी भापजत रु.५ राखाचे वशाय्म उऩरब्ध अवेर.
इ) वदय प्रस्तालाभध्मे कच्च्मा भाराची खये दी ते वलिी ऩमंत टप्प्माटप्माने शाती घ्मालमाच्मा
उऩिभाॊचा तऩळीर, भशत्लाच्मा ननमॊत्रणाच्मा फाफी, गुणलत्ता ननमॊत्रण, उत्ऩादनाच्मा जादशयात
ल प्रचाय-प्रवाय वॊफॊधी ऩुढीर ऩाच लऴांत याफलालमाचे उऩिभ, वशबागी शोणाऱमा उत्ऩादकाॊची
वॊख्मा ल आधथजक उराढार लाढलणे शा तऩळीर अवाला.

७.६.२: प्रस्तालाच्मा अॊभरफजालणी वॊदबाजत एक कयाय केरा जाईर ज्मावोफत व्मलवाम
जोडरेरा अवेर.

आयाखडा

वदयचा कयाय शा ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था/स्लमॊवशाय्मता गट/वशकायी उत्ऩादक

/एव.ऩी.व्शी ल प्रभख
खये दीदाय (अवल्माव) ल याज्मस्तयीम नोडर एजन्वी माॊच्माभध्मे अवेर.
ु
कयायाभध्मे उत्ऩादकाॊच्मा बाॊडलर ल वेलाॊच्मा गयजा ल त्माॊच्मा उत्ऩादनाची षभता आणण कौळल्म

वध
ु ाय कयण्मावाठी प्रस्तावलत वध
ु ायणा ल फदर तवेच उत्ऩादकाॊची प्रभख
ु खये दीदायाॊवोफत फाजाय
जोडणी अधधक फऱकट कळाप्रकाये केरी जाईर माचा तऩळीर अवेर.
८.०:

षभता फाॊधणी ल वॊळोधन:

८.१:

याष्रीम स्तयालयीर वॊस्थाॊना वशाय्म:

८.१.१: वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊची ताॊत्रत्रक वुधायणा ल त्माॊना औऩचारयक स्लरुऩ दे ण्माच्मा दृष्टीने
षभता फाॊधणी ल प्रमळषण शा एक भशत्लाचा घटक आशे . याष्रीम स्तयालयीर पूड टे तनारॅ ाजी
एॊटयप्रनयळीऩ अॉड भॅनेजभें ट (NIFTEM) ल इॊडडमन इजन्स्ट्मूट ऑप पूड प्रोवेमवॊग टे तनारॅ ाजी

(IIFPT) मा वॊस्था षभता फाॊधणी ल वॊळोधनाभध्मे भशत्लाची बूमभका फजालतीर. मा वॊस्था
वॊळोधन ल प्रमळषण कामजिभाॊच्मा आमोजनाकरयता आधथजक वशाय्मावाठी ऩात्र याशतीर.

NIFTEM

ल IIFPT करयता मा याष्रीम स्तयालरयर वॊस्था ल याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊच्मा बाधगदायीभध्मे
मा मोजनेतॊगत
ज ननलडरेरे उद्मोजक / गट / वॊस्था / वभश
ु माॊना प्रमळषण ल वॊळोधनावाठी
वशाय्म कयतीर.

इॊडडमन कौन्वीर पॅाय ॲ धग्रकल्चय रयवचज (ICAR), कौजन्वर पॅाय वामॊदटक्रपक

अॉड इॊडस्रीमर रयवचज (CSIR) अॊतगजत कामजयत याष्रीम स्तयालयीर वलमळष्ट उत्ऩादनाळी ननगडीत

वॊस्था क्रकॊला डडपेन्व पूड रयवचज रॅ फोये टयी (DFRL) ल वेंरर पूड टे तनारॅ ाजजकर रयवचज
इजन्स्ट्मट
ू (CFTRI) वायख्मा नाभाॊक्रकत वॊस्था मा दे ळऩातऱीलय अधधक भागणी अवरेल्मा
उत्ऩादनाॊळी ननगडीत प्रमळषण ल वॊळोधनावाठी वशाय्म कयतीर.
८.१.२: NIFTEM ल IIFPT मा वॊस्था खारीर उऩिभ याफलतीर.
अ) अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाकरयता तवेच याज्मस्तयालयीर ल जजल्शास्तयालयीर अधधकाऱमाॊची
षभता फाॊधणी ल प्रमळषण.
आ) प्रमळषणावाठी अभ्माविभ ल प्रमळषण भॅाड्मुल्व तमाय कयणे तवेच याज्मस्तयालयीर ताॊत्रत्रक

वॊस्था फयोफय वभन्लमातून वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोग ल गट/ वॊस्था माॊच्मा प्रमळषणाॊचे
आमोजन कयणे.

इ) प्रमळषकाॊचे प्रमळषण.
ई) ऑनराईन प्रमळषणावाठीचे भॅाड्मल्
ु व तमाय कयणे.
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उ) वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊच्मा लैमळष्टऩूणज उत्ऩादनाॊवाठी आदळज अवा ववलस्तय प्रकल्ऩ
अशलार तमाय कयणे.

ऊ) लैमळष्टऩूणज वुक्ष्भ उद्मोगाॊच्मा
वलकमवत कयणे.

स्तयलध्
ृ दी / वुधायणावाठी वलवलध प्रकायचे तॊत्रसान /मॊत्रवाभुग्री

ऋ) लयीर उऩिभ याफवलण्माच्मा दृष्टीने अन्म प्रमळषण ल वॊळोधन वॊस्थाॊळी बाधगदायी कयणे.
ऌ) मोजनेच्मा अऩेषाॊची ऩूतत
ज ा व्शाली मावाठी याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊचे फऱकटीकयण कयणे.
८.१.३: NIFTEM ल IIFPT त्माॊच्मा वॊस्थेभध्मे वलशीत केल्मानव
ु ाय प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष (PMU)
स्थाऩन कयतीर. मा प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाभध्मे कयाय तत्लालय अधधकायी ल कभजचाऱमाॊची

नेभणक
केरी जाईर. प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाचा वॊऩण
ू
ू ज खचज बागवलण्मावाठी NIFTEM ल
IIFPT माॊना मोजनेअत
ॊ गजत ननधी उऩरब्ध केरा जाईर.

८.१.४: NIFTEM ल IIFPT जे उऩिभ शाती घेलू इजच्छतात त्मावाठी प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा

(PIP) अऩेक्षषत अॊदाजऩत्रकावश तमाय कयतीर ल अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव वादय कयतीर.
अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम NIFTEM ल IIFPT माॊना अॊभरफजालणी आयाखड्मा अॊतगजत भॊजूय
उऩिभाॊवाठी ननधी उऩरब्ध कये र. वदय मोजनेवाठी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाच्मा अधधनस्त

अवरेरी षभता फाॊधणी ल वॊळोधन वमभती वदय प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखड्माॊची तऩावणी
कये र आणण आॊतय भॊत्रारमीन उच्चधधकाय वमभतीची भान्मता घेईर.
८.२:

याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊना वशाय्म :

८.२.१: वदय मोजनेवाठी याज्म ळावन याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थेची नेभणूक कये र. वदय वॊस्थेची कामज
खारीर प्रभाणे अवतीर.

अ) याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थेवाठी प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) तमाय कयणे.
आ) षभता फाॊधणी ल वॊळोधन मावॊदबाजत याज्म नोडर एजन्वी भापजत तमाय कयण्मात मेणाऱमा
प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखड्मा करयता वलजतोऩरय भदत कयणे.
इ) याज्म ल जजल्शास्तयीम अधधकाऱमाॊवाठी षभता फाॊधणी ल प्रमळषणाचे आमोजन कयणे.
ई) जजल्शा वॊवाधन व्मततीॊवाठी प्रमळषण आमोजजत कयणे.
उ) याज्म नोडर एजन्वीॊरा ब्रॉडीॊग ल वलऩणन आयाखडा तमाय कयण्मावाठी आलर्शमक ती भादशती ल
तऩळीर दे णे.
ऊ) जजल्शा वॊवाधन व्मततीॊना वुक्ष्भ उद्मोगाॊची शाताऱणी, ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे
इ. वाठी वल्रा ल भदत कयणे.

८.२.२: मोजनेअत
ॊ गजत नेभरेरी याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था प्रस्तावलत उऩिभाॊवाठी प्रकल्ऩ

अॊभरफजालणी

आयाखडा तमाय कयताना त्माभध्मे लावऴजक प्रमळषण कामजिभाचा वभालेळ कये र. वदय आयाखडा
याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभतीच्मा भॊजूयीनॊतय NIFTEM ल IIFPT माॊच्मा वल्ल्माने अन्न प्रक्रिमा
उदमोग भॊत्रारमाव वादय कये र.
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८.२.३: याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था ननलडीचे ननकऴ (SLTI) : याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था

(SLTI) शी

अन्न प्रक्रिमा तॊत्रसानाळी वॊफॊधधत काभ कयणायी ल कामजयत अवाली. माभध्मे खारीर वॊस्थाॊचा
वभालेळ शोलू ळकतो :

अ) याज्म कृवऴ वलद्माऩीठ क्रकॊला अन्म वलद्माऩीठाच्मा अख्मत्मायीत स्थावऩत एखादे भशावलद्मारम/
वॊस्था.

आ) याज्माच्मा भारकीची अन्न प्रक्रिमा तॊत्रसान वॊळोधन वॊस्था.
इ) अन्न प्रक्रिमेलय बय दे णायी कौजन्वर ऑप वामॊदटक्रपक अॉड रयवचज इनजस्ट्मूट (CSIR) च्मा
अख्मत्मायीतीर क्रकॊला केंद्रळावनाची एखादी वॊस्था.

ई) जय

ते

एखादे

भशावलद्मारम

अवेर

तय

त्माॊच्माकडे अन्न

प्रक्रिमा

तॊत्रसान

वॊफॊधीचे

ऩदली/ऩदव्मुत्तय अभ्माविभ चारू अवणे ल अऩेक्षषत प्राध्माऩक लगज अवणे आलर्शमक आशे .

उ) वॊस्थेकडे वलज वोमीॊनी मुतत (आलर्शमक मॊत्रवाभुग्री / उऩकयणे प्रक्रिमा वाधनावश) तऩावणी
प्रमोगळाऱा अवाली.

ऊ) वॊस्थेकडे वलळेऴत: वुक्ष्भ-रशान ल भध्मभ उद्मोजकाॊच्मा (MSME) दृष्टीने वॊळोधन कामज,

उत्ऩादन वलकमवत कयणे मावाठी प्राध्माऩक लगज अवणे ल अन्नप्रक्रिमेवाठी आलर्शमक भमळनयी
अवणे अऩेषीत आशे .

ऋ) प्रस्तालाव याज्मळावनाची मळपायव अवणे आलर्शमक आशे .
ऌ) ननलडरेल्मा वॊस्थेची नोडर अधधकायी ल ऩूणल
ज ेऱ काभावाठी चभच
ु ी (Team) नेभणूक

कयण्माची तमायी अवाली. नेभरेल्मा चभुभध्मे क्रकभान दोन प्राध्माऩकाॊनी केलऱ मा मोजनेचे
ऩूणल
ज ेऱ काभ कयणे आलर्शमक आशे .

ऍ) मा मोजनेअत
ॊ गजत ननलडरेल्मा राबार्थमांवाठी प्रमळषण आमोजजत कयण्माकरयता वॊस्थेकडे ऩयु े ळी
फाॊधरेरी जागा अवणे आलर्शमक आशे .

ऎ) मा वॊस्थेभध्मे प्राधान्माने एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय ननजर्शचत केरेल्मा याज्मातीर
काशी उत्ऩादनाॊलय प्रक्रिमा कयण्मावाठीचे ऩथदळी केंद्र अवालेत.

८.३:

व्मजतत/गट/वॊस्थाॊवाठी प्रमळषण वशाय्म:

८.३.१: मोजनेअत
ॊ गजत बाॊडलरी गॊत
ु लणक
ू ीच्मा वशाय्मावाठी ननलडरेरे लैमजततक/गट/वॊस्था

माॊना प्रमळषण

वशाय्म ददरे जाईर. माफयोफयच जजल्ह्मातीर अन्म कामजयत उद्मोग ज्माभध्मे एक जजल्शा एक
उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनालय प्रक्रिमा केरी जाते अळा व्मजतत/गट/वॊस्थाॊच्मा
उद्मोगातीर वॊफॊधधत व्मततीॊना दे खीर प्रमळषण वशाय्म ददरे जाईर. तवेच व्मजतत/गट/वॊस्था

ज्माॊना मा मोजनेअत
ॊ गजत ब्रॉडीॊग ल वलऩणनावाठी वशाय्म ददरे जाणाय आशे त्माॊना दे खीर प्रमळषण
वशाय्म ददरे जाईर.
८.३.२.: कौळल्म वलकाव ल उद्मोजकता भॊत्रारम (MSDE) माॊनी प्रमळषणालय प्रनतताव कयालमाचा खचाजचा
दय ननजर्शचत केरा आशे . वदयचे प्रमळषणाचे दय ल त्मावॊफॊधीच्मा अटी मा मोजनेअत
ॊ गजत आमोजजत
प्रमळषणाॊना रागू अवतीर.

प्रमळषणाचा प्रकाय ल त्मावाठी द्मालमाचे ताव मावॊफॊधीचे वलशीत

केरेरे ननकऴ रागू अवतीर.
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८.३.३: मोजनेअत
ॊ गजत षभता फाॊधणीच्मा दृष्टीने खारीर फाफीॊलय बय ददरा जाईर :
अ) उद्मोजकता वलकाव, कामजयत उद्मोगाच्मा दृष्टीने आलर्शमक काभकाज, वलऩणन, उद्मोगावॊफॊधी
जभा खचाजवाठी ठे लरेरे आलर्शमक दस्तऐलज / अमबरेख, नोंदणी, पूड वेफ्टी अॉड स्टॅं डडजव

ॲ थॅारयटी ऑप इॊडडमा (FSSAI) ची भाणके, उद्मोग आधाय नोंदणी, लस्तू ल वेला कय
(GST) नोंदणी, उद्मोगाभध्मे ठे लरी जाणायी वलजवाधायण स्लच्छता इ.

आ) एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेरे उत्ऩादन क्रकॊला त्मा उद्मोगातून तमाय
शोणाये अन्म उत्ऩादन मावॊफॊधी तमाय केरेल्मा वलळेऴ प्रमळषणाभध्मे. आलर्शमक मॊत्रवाभुग्रीची
शाताऱणी, स्लच्छतेच्मा फाफी, ऩॅकेजजॊग, वाठलणूक, खये दी, नवलन उत्ऩादने वलकमवत कयणे इ.
फाफीॊचा दे खीर वभालेळ अवाला.
८.३.४: प्रमळषण ऩध्दती:

अ) मोजनेअत
ॊ गजत ननलडरेल्मा वलज उद्मोगाॊवाठी आमोजजत कयालमाच्मा वलजवाधायण प्रमळषणावाठी
ऑनराईन प्रमळषण भॅाड्मल्
ू वचा लाऩय केरा जाईर.

आ) एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय ननजर्शचत केरेल्मा वलमळष्ट उत्ऩादनाळी ननगडीत जजल्शा

स्तयालय आमोजजत कयालमाचे प्रमळषणावाठी जजल्ह्मातीर रुयर वेल्प एम्प्रॅ ामभें ट रे नीॊग
इनजस्ट्मूट (RSETI) भधीर ऩामाबूत वुवलधाॊचा जास्तीत जास्त लाऩय कयाला.

इ) प्रमळषण कभी तावाॊचे ल रशान भॅाड्मुल्वचा लाऩय करुन आमोजजत केरे जातीर.

तवेच शी

प्रमळषणे दृकश्राव्म भाध्मभाॊचा लाऩय करुन वाप्तादशक ऩध्दतीने आमोजजत केरी जातीर,
जेणेकरुन वशबागी उद्मोगाॊच्मा व्मलवामाभध्मे कभीत कभी फाधा मेईर.

ई) ननलडरेल्मा उद्मोगाॊभध्मे जी नवलन भमळनयी खये दी केरी जाणाय आशे त्माची शाताऱणी
कळाप्रकाये कयालमाची, स्लच्छतेचे भशत्ल ल उत्ऩाददत भाराचे ऩॅकेजजॊग मा प्रमळषणाच्मा प्रभुख
फाफी अवतीर. त्मावाठी वध्मा कामजयत उद्मोगातीर राबार्थमांवाठी अळा प्रकायच्मा भमळनयीची
कळा

प्रकाये

शाताऱरी

केरी

जाते

माचे

प्रमळषण

जजल्ह्मातीर

क्रकॊला

जजल्ह्माफाशे यीर

उद्मोगाॊभध्मे कभी कारालधीचे प्रत्मष प्रमळषण आमोजजत कयणे शा दे खीर प्रमळषणाचा एक
भशत्लाचा घटक (जो नव्माने वभावलष्ट केरा आशे ) अवेर.
८.३.५: शाताऱणी वशाय्म: वक्ष्
ु भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊना ननमभीत भागजदळजन, वशाय्म ल

ऩाठऩयु ाला

कयण्मावाठी जजल्शा/वलबागीम स्तयालय वॊवाधन व्मततीॊना मोजनेअत
ॊ गजत वशबागी करुन घेतरे
जाणाय आशे .

अळा वॊवाधन व्मजतत खारीर प्रकायची काभे शाती घेतीर:

अ) वुक्ष्भ उद्मोगाॊच्मा फाफतीत ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार (DPR) तमाय कयणे, फॉककजज मभऱवलणे,
त्माॊचे प्रमळषण, उद्मोगाॊची लध्
ृ दी ल वुधायणा कयणे, आलर्शमक ननमाभक (कामद्माने
फॊधनकायक) भॊजूऱमा मभऱवलणे, स्लच्छता इ. वॊदबाजत भागजदळजन ल ऩाठऩुयाला कयणे.

आ) प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) तमाय कयणे, एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय

ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनावॊफॊधी ल वभुशावॊफॊधीचे अभ्माव तवेच गट/वॊस्था माॊचा अभ्माव
कयण्मावाठी आलर्शमक भादशती ल तऩळीर ऩुयवलणे.

इ) मोजनेअत
ॊ गजत अनुदान प्रस्ताल, लैमजततक वुक्ष्भ उद्मोग ल गट/वॊस्था माॊचे फीजबाॊडलर तवेच
वाभाईक वुवलधाॊवाठीच्मा प्रस्तालाॊचा ळोध घेणे ल भॊजूयीच्मा दृष्टीने वशाय्म कयणे.
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९.०:

वॊस्थात्भक यचना:

९.१:

वदय मोजनेवाठी वलज प्रळावकीम स्तयालय बतकभ वॊस्थात्भक यचना तमाय केरी जाईर.
याष्रीमस्तय, याज्मस्तय ल जजल्शास्तयालय (धोयणात्भक भागजदळजनावाठी) मोजनेची अॊभरफजालणी ल
प्रगतीचे वॊननमॊत्रण कयण्मावाठी वमभत्माॊचे गठण केरे जाईर. मा वमभत्मा अन्न प्रक्रिमा उद्मोग
भॊत्रारमाॊतगजत स्थावऩत याष्रीम कामजिभ वलबाग ल याज्म नोडर एजन्वी माॊच्मा काभकाजाची
ऩाशणी कयतीर. मामळलाम याष्रीम कामजिभ वलबाग ल याज्म नोडर एजन्वी माॊना भदत
कयण्मावाठी ऩण
ज ेऱ वल्रागाय ल तसाॊवश प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष (PMU) स्थावऩत केरे जातीर.
ू ल
खारीर तत्तमाभध्मे वॊस्थात्भक यचनेचा तऩळीर ददरा आशे :

आकृती १: वॊस्थात्भक यचना / व्मलस्था:
आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभती (IMEC)
अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम (याष्रीम कामजिभ वलबाग)

प्रकल्ऩ कामजकायी वमभती (PEC)

षभता फाॊधणी ल वॊळोधन वमभती

याष्रीम प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन
कष (NPMU)

याष्रीम मळखय वॊस्था

याज्मस्तयीम भॊजयू ी वमभती (SLAC)

(NIFTEM/IIFPT)

याज्म नोडर वलबाग

याज्म नोडर वलबाग/ एजन्वी

याज्म प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी
कष (SPMU)

(एव.एन.ए.)

याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था

(एन.ऩी.एभ.म.ु )

(SLTI)

जजल्शास्तयीम वमभती (DLC)

वॊवाधन व्मजतत (RP)

९.२:

याष्रीम स्तयालयीर यचना:

९.२.१:

आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभती:

९.२.१.१: याष्रीम

स्तयालय

भा

भॊत्री,

अन्न

प्रक्रिमा

उद्मोग

भॊत्रारम

माॊच्मा

अध्मषतेखारी

एक

आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभती (IMEC) अवेर. वमभतीची यचना खारीर प्रभाणे अवेर.
15

ततता ि.१: आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभतीची यचना:
अ.ि.

यचना (वदस्म)

ऩदनाभ

१

वन्भाननीम भॊत्री - अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम, बायत वयकाय

२

वन्भाननीम याज्मभॊत्री - अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम, बायत वयकाय

३

वधचल - अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम, बायत वयकाय

वदस्म

४

वधचल – कृवऴ, वशकाय ल ळेतकयी कल्माण भॊत्रारम, बायत वयकाय

वदस्म

५

वधचल – ऩळुवॊलधजन ल दग्ु धव्मलवाम वलबाग, बायत वयकाय

वदस्म

६

वधचल – कृवऴ वॊळोधन ल मळषण वलबाग, बायत वयकाय

वदस्म

७

वधचल – भत्स्मव्मलवाम वलबाग, बायत वयकाय

वदस्म

८

वधचल – नागयी वलकाव ल गश
ृ ननभाजण वलबाग, बायत वयकाय

वदस्म

९

वधचल – ग्राभीण वलकाव भॊत्रारम, बायत वयकाय

वदस्म

१०

वधचल – कौळल्म वलकाव ल उद्मोजकता भॊत्रारम, बायत वयकाय

वदस्म

११

वधचल – वुक्ष्भ, रघु ल भध्मभ उद्मोजकता भॊत्रारम, बायत वयकाय

वदस्म

१२

अध्मष – FSSAI

वदस्म

१३

अध्मष – याष्रीम कौळल्म वलकाव भशाभॊडऱ (NSDC)

वदस्म

१४

ग्राभीण ल कृवऴ वलकाव फॉक (नाफाडज) प्रनतननधी

वदस्म

१५

AS&FA, अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम

वदस्म

१६

ननती आमोग प्रनतननधी

वदस्म

१७

अमबमान वॊचारक – (अप्ऩय / वशवधचल क्रकॊला त्माऩेषा उच्चऩदस्थ अधधकायी),
अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम

अध्मष
उऩाध्मष

वदस्म वधचल

९.२.१.२: अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभती, प्रकल्ऩ कामजकायी वमभती ल
षभता फाॊधणी ल वॊळोधन वमभतीलय अन्म व्मजततॊची वदस्म म्शणून नेभणूक करु ळकते.

आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभतीची फैठक क्रकभान तीन भदशन्मातून एकदा शोईर. वदयची
वमभती शी धोयण ठयवलणायी वमभती अवेर ल ती मोजनेच्मा अॊभरफजालणीफाफत एकॊदय ददळा

दे ण्माचे ल वल्रा दे ण्माचे काभ कये र. तवेच मोजनेचे वॊननमॊत्रण कये र ल मोजनेच्मा प्रगतीचा ल
काभकाजाचा आढाला घेईर.
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९.२.१.३: आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभतीची कामे खारीरप्रभाणे अवतीर:
अ)

खारीर फाफीॊना भॊजूयी दे णे:
क)

ख)

मोजनेच्मा भागजदळजक वूचना.

याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभतीच्मा भॊजूयीनॊतय याज्माॊनी वादय केरेरे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी
ननमोजन (PIP).

ग)
घ)
ङ)
आ)

तस वॊस्थाॊना ऩॅनेरलय घेणे.

.१० राख ऩेषा अधधक क्रकॊभतीच्मा प्रस्तालाॊना भॊजूयी दे णे.

षभता फाॊधणी ल वॊळोधनावॊफॊधीचे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी ननमोजन (PIP).

खारीर फाफीॊचा आढाला घेणे:
क)

प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी ननमोजन (PIP) आढाला.

ख)

मोजनेअत
ॊ गजत शाती घेतरेरे वलवलध अभ्माव.

ग)

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम ल याज्मस्तयालयीर वॊस्थाॊचे षभता फाॊधणी कामजिभ.

घ)

कौळल्म ल उद्मोजकता वलकाव कामजिभाॊतगजत व्मजतत/गटावाठी आमोजजत केरेरे प्रमळषण

ङ)
च)
इ)

वमभतीकडून प्राप्त अमबप्रामानुवाय प्रमळषण कामजिभ लेऱेलय घेतल्माफाफतचा आढाला.
याज्मस्तयालयीर वॊस्थाॊच्मा फऱकटीकयणावाठी शाती घेतरे जाणाये उऩिभ.

लैमजततक/गट राबाथी माॊच्मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊच्मा प्रस्तालाॊवाठी दे म अनुदान नोडर फॉकाॊच्मा
खात्मात लेऱेलय वलतयीत झारे फाफत आढाला.

उऩयोतत भॊजूयी ल आढाला काभाॊव्मनतरयतत आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभती खारीर
उऩिभ शाती घेईर:

९.२.२:

क)

मोजनेचे नतभाशी कारालधीचे रषाॊक ननजर्शचत कयणे ल मा फाफतचा आढाला घेणे.

ख)

आॊतयभॊत्रारमीन वशकामज ल एकत्रीकयणाच्मा फाफीॊचे वॊननमॊत्रण कयणे.

ग)

मोजनेच्मा एकॊदय प्रगतीची दे खये ख/ऩाशणी कयणे.

घ)

याज्माॊनी मोजनेवॊदबाजत केरेल्मा काभाॊची एकॊदय दे खये ख/ ऩाशणी कयणे.

ङ)

मोजनेच्मा अॊभरफजालणीवॊदबाजत वभोय मेणाऱमा अन्म फाफी.

प्रकल्ऩ कामजकायी वमभती (PEC)

९.२.२.१: अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाभध्मे कामजलाशी स्तयालय ननमभीत वॊननमॊत्रण ल मोजनेच्मा
अॊभरफजालणीवाठी शी वमभती गठीत केरी जाईर. मा वमभतीभध्मे खारी ददल्मानुवाय वदस्म
अवतीर.

ततता ि.२: प्रकल्ऩ कामजकायी वमभतीची यचना
अ.ि.

यचना (वदस्म)

१

अप्ऩय वधचल - अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम

२

अप्ऩय/

अनतरयतत/वशवधचल

–

भॊत्रारम/लाणणज्म

ऩदनाभ
अध्मष
वलबाग,

कृवऴ,

ग्राभीण

वलकाव,

ऩळुवॊलधजन ल दग्ु धव्मलवाम, भत्स्मऩारन, वुक्ष्भ-रघु ल भध्मभ उद्मोजक, कौळल्म

वदस्म

वलकाव ल उद्मोजकता, नागयी वलकाव ल गश
ृ ननभाजण ल ननती आमोग
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३

AS & FA, अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम

वदस्म

४

प्रनतननधी– APEDA, MPEDA, NIFTEM, IIFPT, CFTRI,NHB, NHM, FSSAI,

वदस्म

NABARD
५

तस – अन्न प्रक्रिमा, फॉकीॊग/पामनान्व (वलत्त) ल वलऩणन

वदस्म

६

नाभननदे ळीत व्मतती – बाधगदाय वॊस्था, TRIFED, NCDC, NSCFDC, and SFAC

वदस्म

९.२.२.२: प्रकल्ऩ कामजकायी वमभतीची भदशन्मातन
ू एकदा फैठक शोईर ल फैठकीभध्मे खारीर काभकाज केरे
जाईर.

अ)

खारीर फाफीॊना भॊजूयी दे णे:
क)

आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभतीव भॊजूयीवाठी वादय कयालमाच्मा वलज प्रस्तालाॊची

तऩावणी कयणे. मा प्रस्तालाॊभध्मे याज्माॊचे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी ननमोजन, याष्रीम वॊस्था,
याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था ल रु.१० राख क्रकॊभतीच्मा लयीर प्रकल्ऩाॊचा वभालेळ अवेर.
ख)

याष्रीम प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाची (NPMU) स्थाऩना.

ग)

केंद्र ळावनाच्मा लतीने मोजनेअत
ॊ गजत प्रस्तालातीर ज्मा फाफीॊवाठी १००% दशस्वा द्मालमाचा
आशे (रु.१० राखाच्मा भमाजदेत) अळा प्रकल्ऩाॊना भान्मता दे णे.

घ)

केंद्र ळावनाच्मा लतीने लैमजततक राबाथांना द्मालमाचा ६०% भॅधचॊग ननधीचा दशस्वा
वलतयीत कयणे.

आ)

ङ)

भादशती, मळषण ल वॊलाद (IEC) प्रस्ताल.

च)

भादशती व्मलस्थाऩन प्रणारी (MIS) वॊफॊधीचे ननणजम.

खारीर फाफीॊचा आढाला घेणे:
क)

लैमजततक/गट/ वॊस्था माॊच्मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊना द्मालमाच्मा अनुदानाचे वलतयण नोडर
फॉकाॊना लेऱेत कयणे, ल लाढ कयण्माची गयज अवेर तय आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय

इ)

वमभतीव कऱवलणे.

लय ददरेल्मा भॊजूयी ल आढाला वॊदबाजतीर काभाॊमळलाम प्रकल्ऩ कामजकायी वमभती (PEC)
खारीर उऩिभ दे खीर शाती घेईर:

क)
ख)

आॊतयभॊत्रारमीन उच्चाधधकाय वमभतीने मोजनेची ठयवलरेरी लावऴजक उददष्टे ल रषाॊक
वलचायात घेलून भामवक रषाॊक ननजर्शचत कयणे.

ऩोटज र (वॊकेतस्थऱ) च्मा वशाय्माने तवेच डॅळफोडज वॊननमॊत्रणाच्मा आधाये मोजनेच्मा प्रगतीचे
वॊननमॊत्रण कयणे.

ग)
९.२.३:

आॊतयभॊत्रारमीन वशकामज ल वभन्लम.

षभता फाॊधणी ल वॊळोधन वमभती:

९.२.३.१: याष्रीम स्तयालय प्रमळषण ल वॊळोधन घटक ऩाशण्मावाठी एक वमभती अवेर.

मा वमभतीचे

अध्मष शे वलख्मात उद्मोग तस अवतीर. वमभतीभध्मे खारीर वदस्म अवतीर.
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ततता ि.३: अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाभधीर प्रमळषण वमभतीची यचना
अ.ि.

यचना (वदस्म)

ऩदनाभ

१

उद्मोग षेत्रातीर तस

अध्मष

२

कुरगरु
ु - NIFTEM वॊचारक- IIFPT

वदस्म

३

वशवधचल - अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम (कौळल्म वलकाव प्रमळषणाची

वदस्म

४

वशवधचल - कौळल्म वलकाव ल उद्मोजकता भॊत्रारम

वदस्म

५

अन्न षेत्र कौळल्म ऩरयऴदे चे (FSSC) प्रनतननधी

वदस्म

६

प्रनतननधी – CFTRI / DFRL / ICAR ळी वॊफॊधधत वॊस्था

वदस्म

७

प्रनतननधी – ग्राभीण वलकाव भॊत्रारम

वदस्म

८

कामजिभ वॊचारक, अन्न

वदस्म

जफाफदायी अवरेर)े

प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम माॊनी नेभरेरे फॉकीॊग/

पामनान्व (वलत्त), वलऩणन ल ब्रॉडीॊग तस.

९.२.३.२: षभता फाॊधणी ल वॊळोधन वमभतीची काभे खारीर प्रभाणे अवतीर:
अ)

खारीर फाफीॊना भॊजूयी दे णे:
क)

मोजनेअत
ॊ गजत षभता फाॊधणी ल वॊळोधन उऩिभ याफवलण्मावाठी भागजदळजन.

ख)

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाचे आणण याज्मस्तयालयीर ल जजल्शास्तयालयीर वॊस्थाॊचे षभता
फाॊधणीवॊफॊधीचे प्रस्ताल. वदयचे प्रस्ताल जे ऩुढे प्रकल्ऩ कामजकायी वमभती / आॊतयभॊत्रारमीन

ग)
घ)

उच्चाधधकाय वमभतीव आधथजक भॊजूयीवाठी ऩाठवलरे जातीर.

व्मजतत/गट/वॊस्था माॊच्मावाठी याष्रीम ल याज्मस्तयालयीर वॊस्थाॊच्मा लतीने ददरे जाणाये
प्रमळषण कामजिभ (कॅरें डय) ल अभ्माविभ.

वॊस्था स्तयालयीर उद्मोग लध्
ु ायणाॊच्मा दृष्टीने कयालमाचा ऩाठऩयु ाला मावाठीच्मा
ृ दी ल वध
अभ्माविभाचे भॅाड्मल्
ू व ल उद्मोगावाठी तमाय केरेरे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार.

आ)

खारीर फाफीॊचा आढाला घेणे :
क)

याष्रीम, जजल्शा स्तयालयीर वॊस्था ल जजल्शा वॊवाधन व्मजतत माॊच्मालतीने वादय केरेल्मा ल
भॊजूयी प्राप्त झारेरा प्रमळषण कामजिभ /कॅरें डय नुवाय द्मालमाचे प्रमळषण.

९.२.४: याष्रीम प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष (NPMU): याष्रीम स्तयालय स्थावऩत प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन
कषाभध्मे व्मालवानमक तसाॊची कयाय तत्लालय नेभणूक केरी जाईर. शा कष अन्न प्रक्रिमा
उद्मोग

भॊत्रारमाॊतगजत

ननभाजण

केरेल्मा

याष्रीम

कामजिभ

वलबागाव

लय

नभूद

केरेल्मा

काभकाजावाठी वलज प्रकायचे वशाय्म कये र. मा कषाची वलमळष्ट कामे खारीरप्रभाणे याशतीर.
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अ)

याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष ल याज्म नोडर एजन्वीॊना वलवलध अभ्माव ल प्रकल्ऩ
अॊभरफजालणी आयाखडा लेऱेत ऩूणज कयण्माच्मा दृष्टीने आलर्शमक टे म्प्रेटव तमाय कयणे,

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम, याज्म ल जजल्शा मॊत्रणा माॊचे षभता फाॊधणीचे प्रकल्ऩ
तऩावुन प्रमळषण वमभती प्रकल्ऩ कामजकायी वमभतीच्मा भॊजुयीवाठी ठे लणे. त्माॊच्माळी
रक्ष्मऩुलक
ज वभन्लम वाधणे, भागजदयळन कयणे ल ननयीषण कयणे.

आ) याष्रीम स्तयालय ऩोटज र ल भादशती व्मलस्थाऩन प्रणारी (MIS) तमाय करून ऩोटज रलय
ननमभीत भादशती मेईर माची खात्री कयणे.
इ)
ई)
उ)
ऊ)
ऋ)

९.२.५:

याष्रीम,

याज्मस्तयालयीर

वॊस्था

ल

जजल्शा

वॊवाधन

व्मजततॊभापजत

भॊजूय

प्रमळषण

कामजिभानुवाय ददरे जाणाये प्रमळषणाॊचा ऩुढे प्रमळषण वमभतीकडून आढाला घेतरा जाईर.
याष्रीम ल याज्म स्तयालयीर ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊचे फऱकटीकयण.

याष्रीम स्तयालयीर ऩोटज रद्लाये उद्मोगाॊना वलशीत लेऱेत अनुदानाचे वलतयण.

याज्म ल अन्म वॊस्थाॊनी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव भॊजूयीवाठी वादय केरेल्मा
ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराॊचे भुल्माॊकन.

गट/वॊस्था माॊच्मा वशाय्मावाठी द्मालमाच्मा फीजबाॊडलराची लेऱेत उऩरब्धता.

ऌ)

याज्म नोडर एजन्वीभापजत ब्रॉडीॊग ल वलऩणन आयाखडे लेऱेत वादय कयणे.

ऍ)

याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाची लेऱेत ननमभजती तवेच वॊवाधन व्मजततॊची लेऱेत ननलड.

नोडर फॉक:

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम वुक्ष्भ उद्मोगाॊना अनुदान मोग्म प्रकाये ल वलशीत

लेऱेत फॉक खात्मात वलतयीत व्शाले मावाठी नोडर फॉकेची ननलड कये र. नोडर फॉकेची काभे खारीर
प्रभाणे अवतीर.
अ)

ननधाजरयत रक्ष्मानुवाय व्मजतत/गट/वॊस्था माॊच्मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊना स्थाननक ऩातऱीलय लेऱेत
अनुदान वलतयीत शोईर मावाठीचे फॉकाॊवोफत वॊननमॊत्रण ल वभन्लम वाधणे.

आ) मोजनेतीर राबार्थमांना कजज भॊजुय केरेल्मा स्थाननक फॉक ळाखाॊभध्मे त्माॊच्मा फॉकखात्मात
केंद्र ल याज्म ळावनाकडून मभऱणायी अनुदान यतकभ वलतयीत कयणे.

९.३:
९.३.१:

याज्म स्तयालयीर यचना:
याज्माच्मा

ऩातऱीलय

एक

याज्मस्तयीम

भॊजूयी

वमभती

अवेर.

शी

वमभती

मोजनेच्मा

अॊभरफजालणीची ऩाशणी ल दे खये ख कये र. मा मोजनेच्मा कामजलाशीच्मा दृष्टीने याज्म नोडर
एजन्वी नेभणूक केरी जाईर. याज्म नोडर एजन्वी ल याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष वलजतोऩयी
वशाय्म कये र.
९.३.२:

याज्मस्तयीम भॊजुयी वमभती

९.३.२.१: भुख्म वधचल क्रकॊला त्माॊनी नाभननदे मळत केरेरे वधचल याज्मस्तयीम भॊजुयी वमभतीचे अध्मष
अवतीर. याज्म स्तयालयीर यचनेचा तऩळीर खारी ददरा आशे.
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ततता िॊ.४ : याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभतीची यचना
अ.ि.

यचना (वदस्म)

ऩदनाभ

१

भख्
ु म वधचल

अध्मष

२

वधचल - अथज

वदस्म

३

अप्ऩय भुख्म वधचल/प्रधान वधचल/वधचल - अन्न प्रक्रिमा, कृवऴ, उद्मोग, वुक्ष्भ-

वदस्म

४

अमबमान वॊचारक, याज्म ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान

वदस्म

५

याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थेचा प्रनतननधी

वदस्म

६

याज्मस्तयालयीर प्रभुख ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊचे प्रनतननधी

वदस्म

७

नाफाडज, याष्रीम कौळल्म वलकाव भशाभॊडऱ (NSDC), याज्मस्तयीम फॉकवज वमभती

वदस्म

रशान ल भध्मभ उद्मोग, भत्स्मव्मलवाम, ऩळव
ु ॊलधजन, कौळल्म वलकाव

माॊचे प्रनतननधी (SLBC), याष्रीम वशकायी वलकाव भशाभॊडऱ माॊचे प्रनतननधी
(NCDC)

८

याज्म ळावनाने नाभननदे ळीत केरेरे फॉकीॊग/ पामनान्व (वलत्त) ल वलऩणन/ ब्रॉडीॊग

९

याज्म नोडर अधधकायी

षेत्रातीर तस

वदस्म

वदस्म वधचल

९.३.२.२: याज्म ळावन इतय व्मततीची याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभतीलय क्रकॊला जजल्शास्तयीम वमभतीलय
नेभणूक करु ळकेर.

९.३.२.३: याज्मस्तयीम भॊजयू ी वमभतीव खारीर फाफीॊना भॊजयू ी दे ण्माचे अधधकाय अवतीर.
अ)

वलेषण/अभ्माव.

आ) याज्म नोडर एजन्वीने वादय केरेरे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा.
इ)

याज्म ल जजल्शास्तयालयीर अधधकाऱमाॊवाठीचे षभता फाॊधणी कामजिभ.

ई)

याज्मस्तयीम वॊस्था, उद्मोग माॊच्मावाठीचे प्रमळषण ल कौळल्म वलकाव कामजिभ.

उ)

याज्मस्तयीम वॊस्थाॊचे फऱकटीकयण.

ऊ)

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव मळपायव कयालमाचे गट / वॊस्था माॊचे अनुदानाचे प्रस्ताल.

ऋ)

वाभाईक वुवलधाॊवाठीचे प्रस्ताल, मोजनेत वशबागी शोणाऱमा गट/वॊस्था ल ब्रॉडीॊग आणण
वलऩणनावॊफॊधीचे प्रस्ताल.

ऌ)

गट / वॊस्था माॊना द्मालमाचे फीजबाॊडलर प्रस्ताल.

ऍ)

याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभतीव प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखड्माभध्मे वभावलष्ट वलवलध
उऩिभाॊवाठी रु.१० राखाऩमंतच्मा खचाजचे प्रस्ताल भॊजयू कयण्माचा अधधकाय अवेर.
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९.३.२.४: लयीर भॊजूय अधधकायाव्मनतरयतत भॊजूयी वमभती खारीर उऩिभ दे खीर शाती घेईर:
अ)

एकॊदय मोजनेचे रक्ष्म वलचायात घेलून भामवक रषाॊक ननजर्शचत कयणे.

आ) ऩोटज रद्लाये मोजनेच्मा प्रगतीचे वॊननमॊत्रण कयणे.
इ)

अन्म वॊफॊधधत वॊस्थाॊळी ताऱभेऱ/ वभन्लम ठे लरा जात आशे माची खात्री कयणे.

ई)

मोजनेअत
ॊ गजत वशाजय्मत उद्मोगाॊची / वाभाईक वुवलधाॊची तऩावणी शोत अवल्माची खात्री
कयणे.

९.३.३: याज्म नोडर वलबाग : मोजनेच्मा अॊभरफजालणी / दे खये खीवाठी याज्मळावन याज्मस्तयालय एका
नोडर वलबागाची ल नोडर अधधकायी माॊची ननलड कये र. याज्मळावन याज्माभध्मे वक्ष्
ु भ ल
वभश
ु स्तयालरयर अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊभध्मे

वशबागी अवरेल्मा वलवलध वलबागाॊची तर
ु नात्भक

षभता ल अनब
ु ल वलचायात घेउन नोडर वलबागाची नेभणक
ु कये र. याज्म नोडर अधधकायी शा
वधचल क्रकॊला वॊचारक/ वलबाग प्रभख
ु मा दजाजचा अवेर. वॊबाव्म नोडर वलबागाभध्मे कृवऴ क्रकॊला

परोत्ऩादन वलबाग, अन्न प्रक्रिमा वलबाग, उद्मोग वलबाग, वक्ष्
ु भ-रशान ल भध्मभ उद्मोग
वलबाग ल ग्राभीण वलकाव वलबाग अवू ळकतात.

९.३.४: याज्म नोडर एजन्वी : प्रत्मेक याज्म, याज्म नोडर एजन्वीची नेभणूक कये र.

याज्म नोडर

एजन्वी शी एखादे वॊचारनारम क्रकॊला अमबमान क्रकॊला याज्मळावनाची एखादी वॊस्था अवू ळकते.
याज्म नोडर एजन्वी शी मोजनेच्मा अॊभरफजालणीच्मा दृष्टीने याज्मस्तयालय कामाजन्लमन मॊत्रणा
म्शणुन कामजयत अवेर. याज्म नोडर एजन्वीची कामज ल जफाफदाऱमा खारीर प्रभाणे अवतीर.
अ)

वलवलध अभ्माव शाती घेणे.

आ) प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा तमाय कयणे.
इ)

याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था ल जजल्शा वॊवाधन व्मजततॊनी घ्मालमाच्मा प्रमळषण ल षभता
फाॊधणी कामजिभाॊचे वॊननमॊत्रण कयणे.

ई)

याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थाॊचे फऱकदटकयण कयणे.

उ)

जजल्शास्तयीम वमभतीॊकडून अनद
ु ानाचे प्रस्ताल लेऱेत वादय शोतीर माची खात्री कयणे.

ऊ)
ऋ)

वाभाईक ववु लधा ननमभजतीवाठीचे प्रस्ताल लेऱेत वादय शोतीर माची खात्री कयणे.

गट/वॊस्था माॊचे फीजबाॊडलरावाठीचे प्रस्ताल लेऱेत वादय शोतीर माची खात्री कयणे.

ऌ)

ब्रॉडीॊग ल वलऩणनावॊफॊधीचे प्रस्ताल तमाय कयणे.

ऍ)

जजल्शा वॊवाधन व्मजततॊनी उद्मोगाॊचे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्मावॊफॊधी केरेरा

ऎ)

ऩाठऩूयाला/शाताऱणी ल भागजदळजन माचे वॊननमॊत्रण कयणे.
याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाची स्थाऩना कयणे.

ए)

जजल्शा वॊवाधन व्मजततॊच्मा ननलड प्रक्रिमेचे वननमॊत्रण करुन भान्मता दे णे.

ऐ)

भॊत्रारमाव उऩमोधगता प्रभाणऩत्र ल ननमभीत प्रगती अशलार वलशीत नभुन्मात वादय कयणे.

ऑ) मोजनेवॊफॊधी भादशती-मळषण-वॊलाद (IEC) उऩिभ शाती घेणे.

ऒ) मोजनेळी वॊफॊधीत उऩिभ याफवलत अवताॊना वलकमवत केरेल्मा वलोत्तभ ऩध्दती ल
अनुबलाॊची दे लाणघेलाण कयणे.
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९.३.५:

याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष (SPMU) : याज्म नोडर एजन्वी मा मोजनेवाठी एक याज्म
प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष स्थावऩत कये र. मा कषाभध्मे बयती कयालमाचे अधधकायी ल कभजचायी

माॊची नेभणूक कयाय / कॊत्राटी तत्लालय क्रकॊला/प्रनतननमुतती क्रकॊला/याज्म नोडर एजन्वी स्लत:च्मा
कभजचायी लगाजची नेभणूक कये र. मोजनेभध्मे मा कभजच्माॊऱमाॊची नेभणूक ऩूणल
ज ेऱ तत्लालय अवेर.
याज्म नोडर एजन्वी एखाद्मा खाजगी वॊस्थेची याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष म्शणून
स्ऩधाजत्भक ननवलदा प्रक्रिमेचा अलरॊफ करुन ननलड करु ळकते.
९.३.६:

याज्म नोडर एजन्वीव मोजनेच्मा खचाजच्मा २% ननधी शा प्रळावकीम खचज म्शणून ददरा जाईर.
याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषावाठीचा खचज शा याज्म नोडर एजन्वी मा २% प्रळावकीम
खचाजच्मा ननधीतून कये र. याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषावाठीच्मा कभजचायी ल त्माॊची ळैषणणक
ऩात्रता शी वलशीत केल्माप्रभाणे अवेर.

९.३.६.१: याज्म प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाची लयीर ऩरयछे द ३.३.६. भध्मे नभूद केल्मानुवाय याज्म नोडर
एजन्वीरा वशाय्म कयण्माची प्रभुख जफाफदायी अवेर.

९.३.७:

जजल्शा स्तयालयीर यचना:

९.३.७.१: जजल्शा स्तयीम वमभती: जजल्शा स्तयालय जजल्शाधधकायी माॊच्मा अध्मषतेखारी एक जजल्शास्तरयम
वमभती गठीत केरी जाईर. मा वमभतीभध्मे ग्राभऩॊचामती, फॉका, वलऴमतस, मळषण षेत्रातीर
तॊस, रोकवॊस्था, ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट इ.चे प्रनतननधी अवतीर.
जजल्शाधधकायी अन्म एखाद्मा व्मततीचा वभालेळ मा वमभतीभध्मे करु ळकतीर. मा वमभतीची
यचना खारीर प्रभाणे अवेर.
अ.ि.

यचना (वदस्म)

वमभतीतीर शुद्दा

१

जजल्शाधधकायी

अध्मष

२

जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी,

वदस्म

३

भशाव्मलस्थाऩक-जजल्शा उद्मोग केंद्र

वदस्म

४

ग्राभऩॊचामत वयऩॊच – १

वदस्म

५

गट वलकाव अधधकायी – १

वदस्म

६

व्मलस्थाऩक जजल्शा अग्रणी फॉक

वदस्म

७

स्लमॊवशाय्मता गट / ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था प्रनतननधी

वदस्म

८

प्रनतननधी – नाफाडज

वदस्म

९

जजल्शा प्रनतननधी – याज्म ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान

वदस्म

१०

जजल्शाधधकायी माॊनी ननमुतत (नाभननदे मळत)

वदस्म

११

प्रकल्ऩ वॊचारक (आत्भा)

केरेरे इतय व्मतती

वदस्म वधचल
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९.३.७.२: जजल्शास्तयीम वमभतीची जफाफदायी खारीर प्रभाणे अवेर :
अ)

याज्म नोडर वलबागाने घेतरेल्मा ननणजमाप्रभाणे लैमजततक वुक्ष्भ उद्मोगाॊवाठीचे कजज ल
अनुदान प्रस्तालाॊना भॊजूयी दे णे.

आ) गट/वॊस्था माॊच्माकडून प्राप्त वाभाईक वुवलधाॊवाठीच्मा प्रस्तालाॊची याज्म नोडर एजन्वीकडे
मळपायव कयणे.

इ)

वुक्ष्भ उद्मोगाॊना जजल्शा वॊवाधन व्मजततॊभापजत ददल्मा जाणाऱमा ऩाठऩुयाला / शाताऱणी
वशाय्माचे वॊननमॊत्रण कयणे.

ई)

ऩोटज रद्लाये ल प्रबाली डॅळफोडजद्लाये मोजनेच्मा प्रगतीचे वॊननमॊत्रण कयणे.

उ)

वलज वॊफॊधधत वॊस्थाॊळी ताऱभेऱ / वभन्लम ठे लरा जात आशे माची खात्री कयणे.

९.३.८: वॊवाधन व्मतती (Resource Person) :
९.३.८.१: याज्म नोडर एजन्वीच्मा लतीने जजल्शा/वलबागीम स्तयालय राबार्थमांना ऩाठऩुयाला / शाताऱणी
वशाय्म दे ण्मावाठी वॊवाधन व्मजततॊची नेभणूक केरी जाईर.

९.३.८.२: वॊवाधन व्मततीॊकडे खारीर ळैषणणक ऩात्रता अवाली :
अ)

नाभाॊक्रकत याष्रीम / आॊतययाष्रीम वलद्माऩीठ / वॊस्था माॊचे कडीर अन्न तॊत्रसान / अन्न
अमबमाॊत्रत्रकी भधीर ऩदवलका / ऩदली.

आ)

अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊना तॊत्रसान वलकवन / लध्
ृ दी, नवलन उत्ऩादन वलकवीत कयणे,

उत्ऩादनाच्मा गुणलत्तेची शभी, अन्न वुयषा व्मलस्थाऩन मावाठी वल्रा दे ण्मावॊदबाजतीर ३
इ)

ते ५ लऴांचा अनुबल.

जय अन्न तॊत्रसान षेत्रातीर ऩात्र व्मतती उऩरब्ध नवतीर तय ज्मा व्मजततॊना अन्न
प्रक्रिमा उद्मोग, फॉकीॊग, ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे ल प्रमळषणाचा अनुबल
अवरेल्मा व्मजततॊची ननलड कयाली.

९.३.८.३: वॊवाधन व्मजततॊनी लैमजततक/गट/वॊस्थाॊचे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे, फॉककजज घेणे,
(FSSAI च्मा अन्न भानक/दजाजवश), उद्मोग आधाय ल लस्तू ल वेला (GST) नोंदणी
इत्माददवश इतय आलर्शमक नोंदणी ल ऩयलाने मभऱवलणेवाठी वशाय्म कयणे आलर्शमक.

९.३.८.४: वॊवाधन व्मजततॊना त्माॊनी प्रत्मेक राबार्थमाजरा फॉक कजज मभऱलून दे ण्माच्मा दृष्टीने जे वशाय्म
केरे आशे त्मानुवाय भोफदरा ददरा जाईर. वॊवाधन व्मततीव भॊजुयीनॊतय प्रनत फॉक कजाजवाठी
रु.२००००/- दे ण्मात मेतीर.
यतकभ

वॊफॊधधत

उद्मोगाव

माऩैकी ५०% यतकभ शी फॉक कजज भॊजूयीनॊतय ल उलजयीत ५०%
उद्मोग

आधाय,

जी.एव.टी.

नोंदणी,

आधाय

नोंदणी,

एप.एव.एव.ए.आम. ची उत्ऩादन भानके (दजाज) ऩूतत
ज ा, उद्मोगाची कामजलाशी ल राबार्थमांना
प्रमळषण ददल्मानॊतय अदा केरी जाईर.
९.३.९:

मोजनेअत
ॊ गजत मेणाये प्रस्ताल शे कळा प्रकाये मेतीर ल त्माॊची भॊजूयी प्रक्रिमा कळी अवेर माचा

ननणजम याज्म नोडर वलबाग घेईर अवतीर. तवेच जजल्शास्तयीम वमभती, याज्म नोडर एजन्वी ल
याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था माॊची खारीर कामाजफाफत याज्म नोडर वलबाग ननणजम घेईर.
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अ)

लैमजततक अजांची मादी अॊतीभ कयण्माकरयता (ळॅाटज मरस्ट) भॊजूयीचा स्तय काम अवेर.

आ) याज्मस्तयालयीर गट / वॊस्था ल वाभाईक ऩामाबूत वुवलधाॊवाठीचे अजज/प्रस्ताल कळा प्रकाये
प्राप्त शोतीर.

इ)

प्रमळषण ल षभता फाॊधणी कामजिभ मावॊदबाजत जजल्शास्तयीम वमभती, याज्म नोडर एजन्वी
ल याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्था माॊच्माभधीर ननणजम प्रक्रिमा.

ई)

केंद्र ळावनाच्मा भागजदळजक वुचनेप्रभाणे जजल्शास्तरयम वमभती याज्म नोडर एजन्वी

याज्मस्तरयम ताॊत्रत्रक वॊस्था माॊचे ददरेरे कामज / बुमभका भध्मे फदर कयण्माचे अधधकाय
नोडर वलबागाव याशतीर.

९.३.१०: एकत्रीकयणावाठीच्मा बाधगदाय वॊस्था:
९.३.१०.१:मा मोजनेअत
ॊ गजत अनुवुधचत जाती / अनुवुधचत जभाती, भदशरा ल आकाॊक्षषत जजल्शे तवेच
ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था, स्लमॊवशाय्मता गट ल वशकायी उत्ऩादक माॊना वलळेऴ भशत्ल/रष ददरे
आशे . मा षेत्रात खारीर वॊस्था कामजयत आशे त
अ)

रामफर कोऑऩये टीव्श भाकेटीॊग डेव्शरऩभें ट काऩोये ळन (TRIFED)

आ) याष्रीम अनुवुधचत जाती वलकाव वलत्त भशाभॊडऱ (NSCDFC).
इ)

याष्रीम वशकायी वलकाव भशाभॊडऱ (NCDC).

ई)

रशान ळेतकऱमाॊचा कृवऴ व्मलवाम वॊघ (SFAC).

उ)

ग्राभीण वलकाव भॊत्रारमातॊगत
ज याष्रीम ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान (NRLM).

९.३.१०.२:लय नभूद केरेल्मा वॊस्था त्माॊच्माकडीर मोजनाॊचे एकत्रीकयण करुन अनुिभे अनुवुधचत जाती,
अनुवुधचत जभाती वशकायी उत्ऩादक, ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था ल स्लमॊवशाय्मता गट मा प्रकल्ऩ /

वभुश माॊचा ळोध घेलून लय नभूद केरेल्मा ननधी प्रस्तालावाठी वॊस्था ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार
तमाय कयण्मावाठी वशाय्म कयतीर ल अळा प्रस्तालाॊचा वभालेळ याज्म प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी

आयाखड्माभध्मे कयण्मावाठी वादय कयतीर. तवेच मा वॊस्था त्माॊना राब दे ण्मावाठी भदत /
वशकामज कयतीर. याज्माच्मा मा उऩिभाभध्मे वशबागी शोलून मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्म केरेल्मा अळा
उद्मोगाॊना शाताऱणीवाठी भदत कयतीर. प्रत्मेक बाधगदाय वॊस्था शी प्रकल्ऩ कामजकायी वमभतीची
वदस्म अवेर.
१०.०:

अभ्माव ल अशलार:

१०.१:

याज्मस्तयीम स्तयलध्
ृ दी / वुधायणा आयाखडा (SLUP): याज्म नोडर एजन्वी शी याज्मस्तयीम
स्तयलध्
ृ दी / वुधायणा आयाखडा तमाय कये र, ज्माचे खारी ददल्मानुवाय दोन घटक अवतीर:

१०.१.१: आधायबूत भुल्माॊकन : आधायबुत अभ्मावाचा बय शा एक जजल्शा एक उत्ऩादन ननजर्शचत

कयण्मालय अवेर. शा अभ्माव ३१ जुरै २०२० ऩमंत प्रत्मेक याज्मात ऩूणज केरा जाला. मा
अभ्मावावाठी रु.२.५ राख ते रु.१० राखाचा ननधी याज्माॊना ददरा जाईर.

१०.१.२: याज्मस्तयीम स्तयलध्
ु ायणा आयाखडा: एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानव
ु ाय एकदा
ृ दी / वध
जजल्ह्मा-जजल्ह्मातीर उत्ऩादने ननजर्शचत झारी की, याज्माॊभध्मे जजल्ह्मातीर वॊफॊधधत उत्ऩादनालय

25

काभ कयीत अवरेरे उद्मोग, ळेत-स्तयालयीर ननयननराऱी काभे, एकूण उत्ऩादन (भे. टनाभध्मे) ल
उत्ऩादनाचे भुल्म, तॊत्रसान, ळेतस्तयालयीर प्रक्रिमा, वाठलणूक, गोदाभ व्मलस्था, प्रक्रिमा कयणाऱमा

उद्मोगाॊची वॊख्मा, त्मा उद्मोगाॊची भादशती इ. फाफत ववलस्तय अभ्माव शाती घेतरा जाईर. शा
अभ्माव ३१ डडवेंफय २०२० ऩूली ऩूणज कयाला. मा अभ्मावावाठी याज्माॊना रु.१० राख ते रु.७५
राखाची यतकभ ददरी जाईर. अभ्मावावॊदबाजतीर ननमभ ल अटी (TOR) वलशीत केल्मानुवाय
अवतीर.
१०.२:

ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था /

वशकायी उत्ऩादक स्लमॊवशाय्मता गट माॊचा अभ्माव:

लयीर

अभ्मावाफयोफयच याज्म नोडर एजन्वी याष्रीम वशकायी वलकाव भशाभॊडऱ, रशान ळेतकऱमाॊचा
कृवऴ व्मलवाम वॊघ, TRIFED, NSCFDC माॊच्मा वभन्लमातन
ू शा अभ्माव शाती घेईर. याज्म
ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान (SRLM) याज्मातीर स्लमॊवशाय्मता गट, वशकायी उत्ऩादक ल

ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था माॊची कामजयतता ल कामजषभता ऩातऱी मावॊफॊधीची भादशती वॊकमरत
कये र.
१०.३:

याज्मस्तयीम

स्तयलध्
ृ दी

/

वुधायणा

आयाखड्मानुवाय

ऩामाबूत

ल

अन्म

वुवलधा

ननभाजण

झाल्मानॊतय, एक जजल्शा एक उत्ऩादन धोयणानुवाय ननजर्शचत केरेल्मा उत्ऩादनाॊची प्रक्रिमा ल अन्म

फाफीॊवॊदबाजत ऩुढीर अभ्माव शाती घेतरा जाईर. याज्म नोडर एजन्वीच्मा लतीने कयालमाच्मा
अन्म अभ्मावावॊदबाजतीर

तऩळीर प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखड्माभध्मे वभावलष्ट करुन

भॊजूयीवाठी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव खचाजच्मा अॊदाजावश ऩाठवलरे जातीर.
११.०:

प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) :

११.१:

प्रत्मेक याज्म ऩुढीर लऴाजवाठीचा प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा भागीर लऴाजच्मा जानेलायी भध्मे

तमाय कयीर ल भॊजयू ीवाठी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव भागीर लऴाजच्मा ३१ जानेलायी ऩमंत
ऩाठलतीर. याज्मस्तयीम भॊजयू ी वमभती वदय प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा अन्न प्रक्रिमा

उद्मोग भॊत्रारमाव मळपायव कये र. वदय प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा आॊतयभॊत्रारमीन
उच्चाधधकाय वमभतीवभोय भॊजयू ीवाठी ठे लरे जाईर. अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम वदय प्रकल्ऩ

अॊभरफजालणी आयाखड्माव भागीर आधथजक लऴाजच्मा ३१ भाचजऩल
ू ी भॊजयू ी दे ईर. वन २०२०-२१
भध्मे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा वलज याज्माॊनी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव भॊजयू ीवाठी
३० वप्टें फय २०२० ऩमंत ऩाठवलणे आलर्शमक आशे .
११.२:

प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) भध्मे खारीर तऩळीर अवेर:
अ)

याज्मातीर मोजनेच्मा अॊभरफजालणीवाठीच्मा व्मलस्थेवश वलवलध वॊस्थाॊची ननलड ल त्माॊना
नेभून ददरेरी काभे इ. तऩळीर.

आ) याज्म नोडर
े़ एजन्वीच्मा तऩळीरावश नेभरेरे/ननलडरेल्मा अधधकाऱमाॊची भादशती.
इ)
ई)
उ)
ऊ)

गठीत केरेल्मा याज्मस्तयीम भॊजूयी वमभती/जजल्शास्तयीम वमभतीची यचना.

याज्मस्तयीम प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष स्थाऩनेचे ननमोजन ल नेभणक
ू कयालमाचे भनष्ु मफऱ.
जजल्शा वॊवाधन व्मतती नेभणक
ू ीवाठीचे ननमोजन ल अन्म तऩमळर.
याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक वॊस्थेचा तऩळीर.
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ऋ)

मोजनेच्मा भागजदळजक वूचनाॊनुवाय त्मा लऴाजवाठी ननजर्शचत केरेरे उऩिभ.
क)

ननमोजजत अभ्मावाचा तऩमळर ल अभ्मावाची ऩूतत
ज ेची कारभमाजदा.

ख)

त्मा लऴाजभध्मे आमोजजत कयालमाचे प्रमळषण कामजिभ-वलवलध वॊस्थाॊच्मा बूमभका ल
जफाफदाऱमाॊच्मा तऩळीरावश.

ग)

अनुदान वलतयणावॊफॊधीचे व्माऩक रक्ष्म ल व्मतती/गट/वॊस्थाॊच्मा वुक्ष्भ उद्मोगाॊची
वॊख्मा माफाफतचा तऩळीर.

घ)

जजल्शा ननशाम वभुशाची व्माऩक मादी.

ड)

मोजनेभध्मे

वशबागी

शोणाये

वॊबाव्म

बागधायक

म्शणून

याज्मातीर

ननलडरेरे

स्लमॊवशाय्मता गट/ळेतकयी उत्ऩादक वॊस्था / वशकायी उत्ऩादकाॊच्मा माद्मा.
च)

उत्ऩादनाॊचे ब्रॉडीॊग ल वलऩणन आयाखडे माफाफतचा गोऴलाया.

छ)

त्मा लऴाजभध्मे शाती घ्मालमाच्मा वलज उऩिभाॊचे ववलस्तय खचाजचे तऩळीर ल
अॊदाजऩत्रक.

झ)

ननमोजीत

उऩिभाॊच्मा

अॊभरफजालणीवॊफॊधीचा

ववलस्तय

वलवलध

तऩमळरलाय आयाखडा / (Flow Chart) ततता.
ज)

टप्प्माॊनुवाय

मोजनेत वशबागी शोणाऱमा वॊबाव्म बागधायकाॊचा (भॅरीतव) ल वशबागी शोणाऱमा
व्मजततॊची ननजर्शचत केरेरी कामे ल जफाफदाऱमा.

११.३:

प्रकल्ऩ

अॊभरफजालणी

आयाखडा

म्शणजे

वलवलध

फाफी

ल

उऩिभाॊचे

ननमोजन

कयणे

ल

त्मावाठीच्मा खचाजचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे शे एक कौळल्म आशे . प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी
आयाखड्माच्मा भॊजूयीनॊतय याज्म त्माॊना ददरेल्मा फाफननशाम अधधकायाच्मा भमाजदेत खचज कयण्माव
वुरुलात करु ळकतात.
११.४:

याज्मस्तयीम भॊजयू ी वमभतीव खचाजरा भॊजयू ी दे ण्माचे अधधकाय प्रदान केरे अवन
ू , एका फाफीच्मा
प्रस्तालावाठी रु.१० राखाऩमंत भॊजयू ी दे ता मेईर. तवेच रु.१० राखाच्मा लयीर प्रस्ताल अवतीर

तय ते अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव भॊजयू ीव ऩाठवलरे जातीर. मा प्रस्तालाॊभध्मे रु.१०
राखाच्मा लयीर ननधीवाठीच्मा प्रस्तालाॊवाठीचे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार, याज्मस्तयीम ताॊत्रत्रक
वॊस्थेचा रु.१० राखाच्मा लयीर खचज इत्माॊददचा वभालेळ अवेर.
११.५:

NIFTEM

ल IIFPT माॊच्मा फाफतीत त्माॊचे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा भॊजूयीनॊतय

वॊस्थाॊतगजत त्माॊना प्रदान केरेल्मा अधधकायानुवाय रु.१० राखाऩमंतचा खचज कयता मेईर.

रु.१०

राखाच्मा लयीर कोणत्माशी प्रस्तालाॊतगजत खचज कयालमाचा अवेर तय तो वलळेऴ प्रस्ताल म्शणून
अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाव भॊजुयीवाठी ऩाठवलरा जाईर.
१२.०:

ननधीचे वलतयण :

१२.१:

शी मोजना केंद्र ऩुयस्कृत अवून केंद्र ल याज्मे माॊच्माभध्मे वॊवाधनाॊचा दशस्वा खारीरप्रभाणे अवेर.
अ)

केंद्र ल याज्म दशस्वा अनुिभे ६०:४० मा प्रभाणात अवेर.

आ) दशभारमीन
अवेर.

ल उत्तयऩुलज याज्माॊच्मा फाफतीत केंद्र ल याज्म दशस्वा ९०:१० मा प्रभाणात
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इ)

वलधीभॊडऱ अवरेल्मा केंद्रळामवत प्रदे ळाॊवाठी केंद्र ल याज्म दशस्वा ६०:४० मा प्रभाणात
अवेर.

ई)
१२.२:

वलधीभॊडऱ नवरेल्मा केंद्रळामवत प्रदे ळाॊवाठी केंद्राचा दशस्वा १००% अवेर.

खारीर घटकाॊवाठीचा १००% खचज केंद्राच्मा लतीने बागवलरा जाईर.
अ)

षभता फाॊधणी ल प्रमळषण कामजिभ.

आ) अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाअॊतगजत स्थावऩत याष्रीम प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कषाचा
प्रळावकीम खचज.
इ)
ई)

प्रमळषण वशाय्माॊतगजत याष्रीम स्तयालय दृक-श्राव्म वाधनाॊची खये दी, छाऩीर वादशत्म
वलकवीत कयणे, प्रमळषण भॅाड्मल्
ू व तमाय कयणे इ.
भादशती व्मलस्थाऩन प्रणारी (MIS).

उ)

वलवलध तॊत्रसान ल उत्ऩादने वलकवीत कयणे इ.

ऊ)

याष्रीम स्तयालयीर बाधगदाय वॊस्थाॊना ददरे जाणाये वशाय्म.

ऋ)

याष्रीम स्तयालय शाती घेतरेरे जादशयात, प्रचाय-प्रमवध्दी उऩिभ.

ऌ)

केंद्राने उऩयोतत मळलाम केरेरा अन्म प्रकायचा प्रत्मष (थेट) खचज शा १००% अन्न प्रक्रिमा
उद्मोग भॊत्रारम कये र.

१२.३:

केंद्र ल याज्माॊनी ऩदशल्मा लऴी केरेरे वलज खचज केंद्र ळावन १००% दे ईर. अवे कयणे गयजेचे आशे ,
कायण मा मोजनेची वुरुलात याज्माॊचे फजेट भॊजूय केल्मानॊतय झारी आशे , त्माभुऱे ऩुयलणी फजेट
भॊजूय झाल्मानॊतयच याज्मे ननधी उऩरब्ध करु ळकणाय आशे त.

ऩदशल्मा लऴी याज्माॊना

केंद्राने

लगज केरेल्मा ननधीतून याज्माॊनी केरेरा खचज, केंद्राकडून ऩुढीर चाय लऴांभध्मे ६०:४० प्रभाणानुवाय
वायख्मा ऩध्दतीने वभामोजजत केरा जाईर.
१२.४:

भॊजूय प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखड्मानुवाय (PIP) याज्माॊना लऴजबयात दोन शप्त्माभध्मे ननधी

ददरा जाईर. शे शप्ते दे त अवताॊना रगतच्मा शप्त्माचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्र (UC) वोडून भागीर
ददरेल्मा शप्त्माॊचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्र वादय कयणे आलर्शमक आशे . वन २०२०-२१ भध्मे जो
ननधी लगज केरा त्माचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्र वादय कयण्माची आलर्शमकता नाशी.
१२.५:

याज्म स्तयालयीर प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन कष (PMU) चा प्रळावकीम खचज, वलवलध अभ्माव ल

प्रमळषणाचा खचज मावाठी वन २०२०-२१ मा आधथजक लऴाजच्मा दव
ु ऱमा क्रकॊला नतवऱमा नतभाशी भध्मे

याज्माॊना ननधी ददरा जाईर. त्मानॊतय प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) भॊजूयीनॊतय वन
२०२०-२१ मा ऩूणज आधथजक लऴाजवाठीचा ननधी याज्माॊना एकाच शप्त्मात ददरा जाईर.
१२.७:

अनुवुधचत जाती / अनुवुधचत जभाती / उत्तय - ऩूलज याज्माॊवाठी ननधीचे लाटऩ :

१२.७.१: मा मोजनेअत
ॊ गजत अनुवुधचत जाती (SC) / अनुवुधचत जभाती (ST) / उत्तय-ऩूलेकडीर

याज्माॊवाठी ननधीची वलळेऴ तयतूद केरी जाईर. शा ननधी त्मा त्मा याज्मातीर अनुवुधचत जाती ल
अनुवुधचत जभातीची रोकवॊख्मा वलचायात घेलून वलतयीत केरा जाईर. अनुवुधचत जाती ल
अनुवुधचत जभातीवाठी मा मोजनेअत
ॊ गजत वलतयीत ननधीचा राब अनुवुधचत जाती ल अनुवुधचत
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जभातीच्मा लगाजच्मा भारकीच्मा उद्मोगाॊवाठीच कयता मेईर. गट / वॊस्थाॊच्मा उद्मोगाॊच्मा
फाफतीत अळा ननधीचा लाऩय ज्मा गट / वॊस्थेभध्मे ५०% ऩेषा अधधक वबावद अनुवुधचत जाती
ल अनुवुधचत जभातीचे अवतीर तय कयता मेईर. उत्तय-ऩूलेकडीर याज्माॊच्मा फाफतीत लाटऩ
केरेल्मा ननधीचा वलननमोग त्मा त्मा याज्माॊचे ननधी लाऩयाफाफतचे प्रचमरत ननमभ ल अटी नुवाय
केरा जाईर.

१३.० : ननधीवाठीची फॉकस्तयालयीर कामजऩध्दती :
१३.१:

मा मोजनेअत
ॊ गजत भुख्म खचज शा वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊना रु.१० राखाच्मा भमाजदेत कजाजळी

ननगडीत ददल्मा जाणाऱमा ३५% ननधीचा आशे . मामळलाम गट/वॊस्था माॊना दे खीर बाॊडलरी
गुॊतलणूकीवाठी ३५% ल वाभाईक वुवलधाॊच्मा ननमभजतीवाठी फॉककजाजळी ननगडीत ३५% ननधी ददरा
जाणाय आशे .
जाईर.
१३.२:

शा ननधी कजज दे णाऱमा फॉकाॊकडे उद्मोगाॊवाठी कजज भॊजूय केल्मानॊतय लगज केरा

मोजनेअत
ॊ गजत ददरी जाणायी अनद
ु ान यतकभ स्थाननक फॉकाॊना वलतयीत कयण्मावाठी ल त्मा
फॉकाॊळी वॊऩकज ल वभन्लम ठे लण्मावाठी याष्रीम स्तयालय एका नोडर फॉकेची नेभणूक केरी जाईर.

१३.३:

कजज भॊजूय कयणायी फॉक ळाखा प्रत्मेक राबाथीच्मा नालालय एक मभयय (Mirror) खाते

उघडेर.

कजज दे णायी फॉक भॊजूय कजज भॊजुयीफाफतची लस्तुजस्थती याष्रीम स्तयालयीर नोडर फॉकेव कऱलेर.
मावॊफॊधीच्मा प्राप्त भादशतीच्मा आधाये केंद्र ल याज्म ळावन अनुिभे ६०:४० मा प्रभाणात त्माॊचा

दशस्वा नोडर फॉकेव लगज कयतीर. नोडर फॉक केंद्राच्मा ननधीचा ६०% दशस्वा ल याज्माच्मा
ननधीचा ४०% दशस्वा एकत्रत्रतऩणे वॊफॊधधत कजज दे णाऱमा फॉक ळाखाॊकडे लगज कये र. कजज दे णायी
फॉक वदय ननधी राबार्थमाजच्मा मभयय फॉक खात्माॊत लगज कये र. वॊफॊधधत कजज दे णायी फॉक ळाखा
भॊजयू कजज त्माॊच्मा प्रचमरत ऩध्दतीनव
ु ाय राबाथी/ऩयु लठादाय माॊना वलतयीत कये र.
१३.४:

कजाजचा ळेलटचा शप्ता वलतयीत केल्मानॊतय जय तीन लऴांनॊतय राबाथीचे फॉकखाते चारू अवेर ल
उद्मोग चारू अवेर तय शी ननधीची यतकभ राबार्थमाजच्मा फॉकखात्मालय जभा केरी जाईर. जय

राबाथी फॉकखाते कजज वलतयीत कयण्माच्मा तायखेनॊतय तीन लऴाजऩमंत चारू नवेर (एन.ऩी.ए) तय
ननधीची यतकभ राबाथीची

कजज ऩयतपेड म्शणून फॉक वभामोजजत कये र. जय एखाद्मा चारू

(स्टॉ डडज) फॉकखात्मात ननधीची यतकभ कजाजची ऩयतपेड म्शणून तीन लऴाजनॊतय लगज केरी अवेर तय
कजज घेणाऱमाव त्मा यकभेलय व्माज बयाले रागणाय नाशी. वदयचे व्माज कजज भॊजुय कयणाऱमा

फॉकेव ज्मा तायखेव वदयचा अनुदान ननधी मभऱारी अवेर त्मा तायखेऩावून कजज घेणाऱमाव व्माज
बयाले रागणाय नाशी.
१३.५:

िेडीट गॅयॊटी रस्ट पॅाय भामिो अॉड स्भॅार एॊटयप्राईजेव (CGTMSE) मा वॊस्थेच्मा नॅळनर िेडीट

गॅयॊटी रस्टी कॊऩनीभधन
ॊ गजत
ू त्माॊच्मा राबार्थमांरा प्रचमरत ननमभ ल अटीॊनुवाय मा मोजनेअत
ददरेल्मा कजाजवाठी ऩतशभीचा राब राबार्थमांरा घेता मेईर.

तवेच इॊटये स्ट वफव्शे न्ळन जस्कभ

पॅाय इनक्रिभें टर िेडीट द ू एभ.एव.एभ.ई. २०१८ मा मोजनेअत
ॊ गजत मळल्रक कजज यतकभेच्मा
व्माजालय २% वूट (व्माजभापी) कजजदायाॊना घेता मेईर.
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१३.६:

मोजनेअत
ॊ यगत फॉकाॊना वादय केरे जाणाये प्रस्ताल शे भामवक क्रकॊला नतभाशी ऩध्दतीने एकत्रीत
(अनेक प्रस्ताल एकाचलेऱी) वादय न कयता ननमभीतऩणे वादय केरे जातीर माची याज्म नोडर
एजन्वीने खात्री केरी ऩादशजे.

१३.७:

फॉक ळाखाॊना प्रस्ताल ऩाठवलत अवताॊना अजजदायाची प्राथमभक ओऱख (KYC) कागदऩत्राॊवश वादय
कयालेत.

तवेच

कजज

भॊजूयीचा

कारालधी

कभी

कयण्मावाठी

फॉकेरा

वादय

कयालमाच्मा

प्रस्तालाॊवोफत ज्मा जागेलय प्रकल्ऩ उबा कयालमाचा आशे / मॊत्र वाभुग्री उबी कयालमाची आशे त्मा

जागेवॊफॊधीचा बाडेऩट्टा कयाय/ भारकीवॊफॊधीचे कागदऩत्र, उद्मोग नोंदणी, आलर्शमक त्मा वलज
ळावन भॊजूऱमा इ. कजज भॊजूयीवाठी आलर्शमक अवणायी कागदऩत्रे वादय कयालीत. प्रस्तालाभध्मे
प्रकल्ऩाळी वॊफॊधधत ववलस्तय भादशती द्माली. वादय केरे जाणाये ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार शे

स्थाननक आधथजक ऩरयजस्थतीळी (व्शामेत्रफमरटी) वुवॊगत अवालेत.प्रकल्ऩाॊचा खयच शा प्रकल्ऩाॊची
आधथजक व्मलशामजता त्माॊचे लाजली भुल्माॊकन करुन त्मा आधायालय लास्तललादी अवाला.
१४.०:

भादशती व्मलस्थाऩण प्रणारी (MIS) :

१४.१:

मा मोजनेचे एकॊदय वॊननमॊत्रण, उऩिभ ल अन्म फाफीवॊदबाजतीर वलज भादशती, प्रस्तालाॊना ददरी
जाणायी भॊजूयी इ. भदशती शी ऑनराईन ऩध्दतीने भादशती व्मलस्थाऩन प्रणारीभध्मे वॊकमरत केरी
जाईर. मोजनेवाठीची भादशती व्मलस्थाऩन प्रणारी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम वलकमवत कये र.
खारीर भादशतीची अदान-प्रदान/भॊजूऱमा मा प्रणारीलय शोतीर.
अ)

याज्माॊनी प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) वाठीचे ऩाठवलरेरे प्रस्ताल ल त्माभध्मे
अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमाने केरेल्मा काशी फदराॊवश प्रस्तालाॊना ददरेल्मा भॊजूऱमा.

आ) याष्रीम स्तयालयीर प्रमळषण वॊस्थाॊनी ऩाठवलरेरे प्रकल्ऩ अॊभरफजालणी आयाखडा (PIP) चे
इ)
ई)

प्रस्ताल त्माभधीर फदराॊवश ददरेल्मा भॊजूऱमा.

लैमजततक वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊनी ऩाठवलरेरे कजजप्रस्ताल/कजज.

ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार (DPR) अऩरोड कयणे ल शाताऱणीवाठी केरेल्मा वशाय्माॊचा
तऩळीर.

उ)

लैमजततक उद्मोगाॊना ददरेल्मा प्रमळषण वशाय्माचा तऩळीर.

ऊ)

फॉकाॊना वादय कयालमाचे कजजप्रस्ताल.

ऋ)

फॉकानी भॊजूय केरेल्मा कजाजचा तऩळीर अऩरोड कयणे.

ऌ)

व्मतती,

मॊत्रणा गट / वॊस्थाॊ माना कोणत्माशी प्रकायची अदा केरेरी यतकभ ल ठे लरेरे

दशळोफ.
ऍ)

प्रमळषण ल शाताऱणी मावॊफॊधी कोणतीशी व्मतती/गट/वॊस्था माॊना ददरेल्मा वशाय्माचा
तऩळीर.

ऎ)

मोजनेअत
ॊ गजत ननलडरेल्मा व्मतती ल गट/वॊस्था माॊच्मा खचाजवॊफॊधी खातेलशी (खतालणी)
ठे लणे आलर्शमक आशे . वदयच्मा खातेलशीभध्मे व्मतती/गट/वॊस्था माॊना मभऱारेरे वशाय्म,
त्माॊचे आधथजक उऩिभ, कयज वलतयण (मभऱारेरे कजज) इ.चा तऩळीर अवेर.
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ए)

याज्म नोडर एजन्वी/अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम माॊनी व्मतती/गट/वॊस्था इत्मादद माॊना
केरेल्मा वलज अदामगीची भादशती मा प्रणारीभध्मे नोंद केरी जाईर. तवेच

मोजनेअत
ॊ गजत

शाती घेतरेल्मा वलज उऩिभाॊची नोंद मा प्रणारीभध्मे केरी जाईर.
ऐ)

भादशती व्मलस्थाऩण प्रणारी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम वलकवीत कये र. शी प्रणारी
वलकमवत कयण्मावाठी मेणाया वलज खचज अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम मा मोजनेअत
ॊ गजत
कये र.

१५.०:

तस वॊस्थाॊचे ऩॅनेर (वच
ू ी) तमाय कयणे:

१५.१:

वलऩणन, वॊळोधन, उत्ऩादन वलकवन, ऩॅकेजजॊग, ब्रॉडीॊग, प्रमळषण, शाताऱणी वशाय्म इ. षेत्राभध्मे
काभ कयणाऱमा तस अळा ळावक्रकम ल खाजगी वॊस्था भोठ्मा प्रभाणात उऩरब्ध आशे त. मा
प्रत्मेक फाफीवाठी अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारम याष्रीम स्तयालय तस वॊस्थाॊचे ऩॅनेर तमाय कयीर
ल त्माॊच्मा वेलाॊचा राब याज्माॊना घेता मेईर. मा वॊस्थाॊची ननलड कयीत अवताॊना त्माॊचा वॊफॊधधत
षेत्रातीर अवरेल्मा अनुबलाचे भुल्मभाऩन कयण्मावाठी ऩायदळजक ऩध्दतीचा अलरॊफ केरा जाईर.

याज्माॊना मा वॊस्थाॊची ननलड कयीत अवताॊना त्माॊच्माकडून वॊफॊधधत काभावाठीचे आधथजक प्रस्ताल
भागलून त्माॊची नेभणूक कयता मेईर.
१६.०:

एकत्रीकयण आयाखडा:

१६.१:

मा मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्मावाठी ननलडरेरे अन्न प्रक्रिमा उद्मोग खारीर ळावकीम मोजनाॊचा राब
घेण्माव ऩात्र अवतीर.
अ)

याष्रीम ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान – फीज बाॊडलर वशाय्म, प्रमळषण ल शाताऱणी वशाय्म
ल स्लमॊवशाय्मता गटाॊवाठी व्माजातीर वूट.

आ) स्टाटज -अऩ ग्राभ उद्मोजकता कामजिभ (SVEP) – शी याष्रीम ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान
अॊतगजत केंद्रळावन ऩुयस्कृत मोजना आशे . मा मोजनेअत
ॊ गजत ग्रामभण बागातीर स्टाटज -अऩ ना

बाॊडलर ऩुयलठा ल प्रमळषण ल शाताऱणीच्मा भाध्मभातून ताॊत्रत्रक वशाय्म ददरे जाते.
वभुदाम उद्मोजकता ननधी (CEF) च्मा भाध्मभातून लैमजततक उद्मोजकाॊना १२%
व्माजदयाने रु.१ राखाचे कजज ल गट/वॊस्था माॊच्मा उद्मोगाॊना रु.५ राखाचे कजज ददरे जाते.
इ)
ई)

वुक्ष्भ-रशान ल भध्मभ उद्मोजक २०१८ नुवाय व्माजवुट मोजनेअत
ॊ गजत मळल्रक कजाजलयीर
व्माजाच्मा २% इतके व्माज वूट ददरी जाते.

िेडीट गॅयॊटी रस्ट पॊड पॅाय भामिो अॉड स्भॅार एॊटयप्रामजेव (CGTMSE) भापजत रु.२
कोटीऩमंत वलना तायण कजज ददरे जाते.

उ)
ऊ)
ऋ)
ऌ)

ऩॊतप्रधान भुद्रा मोजनेअत
ॊ गजत रु.१० राखाऩमंतचे कजज ददरे जाते.

जस्कभ पॅाय प्रभोळन ऑप इनोव्शे ळन, रुयर इॊडस्री अॉड एॊटयप्रनयळीऩ (ASPIRE) मोजना.
ग्राभीण उद्मोगाॊच्मा ऩुनरुज्जीलनावाठीची ननधी मोजना (SFURTI).

वक्ष्
ु भ-रशान ल भध्मभ उद्मोजक माॊच्मावाठीची वालजजननक खये दी/धोयण (PPP).
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ऍ)

अन्न प्रक्रिमा उद्मोग भॊत्रारमातॊगत
ज इतय मोजना उत्ऩादन ल वलऩणन जोडणी (फॅकलडज
पॅायलडज

मरॊकेजेव),

कृवऴ

उत्ऩादन

वभुश/गट/वॊस्था माॊना शोलू ळकतो.
ऎ)

वभुश,

मळतवाखऱी

मोजना

इ.

मोजनाॊचा

राब

प्रधानभॊत्री कौळल्म वलकाव मोजना (PMKVY) ल याष्रीम ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान जय
त्माॊच्मा भागजदळजक वूचनाॊच्मा कषेत मेत अवेर तय स्लमॊवशाय्मता गटाॊना कौळल्म

प्रमळषणाचा राब दे ता मेईर. उद्मोगाॊभध्मे कभी कारालधीचे प्रत्मष (ऑनवाईट) वलमळष्ट
उद्देळाने तमाय केरेल्मा (टे रय-भेड) प्रमळषणाचा राब याष्रीम ग्राभीण उऩजजवलका अमबमान
(NRLM) ल प्रधानभॊत्री वुक्ष्भ अन्न प्रक्रिमा उद्मोगाॊचे उन्नमन

मोजना (PMFME) मा

मोजनेअत
ॊ गजत वशाय्म मभऱू ळकेर.

* * *
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