
 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना सन 2018-19 
कषिता पषिला िप्ता अनुदान रुपये 627.975 लाख 
िक्कम षवतषित किणेबाबत.                                  

मिािाष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग 

शासन षनणधय िमांक: अप्रयो-2018/प्र.ि.222/9-अ े
मादाम कामा िोड, िुतात्समा िाजगुरु चौक, 

मंत्रालय षव्ताि, मंुबई 400 032. 
षदनांक:- 5 फेब्रवुािी, 2019 

 

संदभध- (१) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. िाअअ-1116/प्र.ि.248/14-अ,े षदनांक 20 जून, 2017 
 (२) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. कृप्रर्ो-2017/प्र.ि.208/9-अ,े षद.31 ऑक्टोबि, 2017 
 (३) शासन पषिपत्रक, षवत्त षवभाग ि: अर्धसं-2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षदनाकं 02.04.2018 
 (4) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. कृिार्ो-1417/प्र.ि.109/9-अ,े  षद.6 जून, 2018 
 (5) शासन षनणधय, कृषि व पदुम षवभाग ि. िाअअ-2018/प्र.ि.179/9-अ,े  षद.20 जून, 2018 
 (६) संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयकु्तालय, पणेु यांच े जा.ि. कृआ/कृप्र/मुकृवअप्र/                                           

अनु मागणी/289/2018, षदनांक 12/10/2018   
 (७) शासन पषिपत्रक, षवत्त षवभाग, ि. अर्धस-ं2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षद.25 जानेवािी, 2019 
 

प्र्तावना :- 

 िाज्यातील अन्न प्रषिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन किण्याकषिता शेतकऱयांच्या सिभागाद्वािे 
आरु्षनक तंत्रज्ञानावि आर्ाषित प्रकल्प ्र्ाषपत किण्यास प्रोत्ससािन देणे, उत्सपाषदत अन्न पदार्ाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्िावी, 
उजचेी बचत व्िावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आरु्षनकीकिणास प्रोत्ससािन देणे या उषिष्ट्टांसि िाज्यामध्ये सन 2017-18 या 
आर्थर्क विापासून मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना िी नवीन 100 %  िाज्य पिु्कृत योजना पढुील पाच विाकषिता 
िाबषवण्यास षदनाकं 20.06.2017 च्या शासन षनणधयान्वये मान्यता देण्यात आली आिे. त्सयाचप्रमाणे, संदभार्ीन                 
षदनांक 31 ऑक्टोबि, 2017 च्या शासन षनणधयान्वये िाज्याचे कृषि व अन्न प्रषिया र्ोिण 2017 जािीि किण्यात आले आिे. 

त्सयाअनुिंगाने, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना सन 2018-19 मध्ये िाबषवण्याकषिता रुपये 5000 लक्ष          
(रुपये पन्नास कोटी फक्त) ची तितूद अर्धसकंल्ल्पत किण्यात आली असून सदि योजना सन 2018-19 मध्ये िाबषवण्याकषिता 
संदभार्ीन षदनाकं 20 जून, 2018 च्या शासन षनणधयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आिे. सदि योजनेंतगधत पषिल्या 
िप्त्सयाचा रुपये 627.975 लाख एवढा षनर्ी षवतषित किण्याची बाब शासनाच्या षवचािार्ीन िोती.  त्सयाबाबत शासन आता 
पढुीलप्रमाणे षनणधय घेत आिे. 
शासन षनणधय :-  
 सन 2018-19 मध्ये मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजनेंतगधत मंजूि प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीसाठी या शासन 
षनणधयान्वये आयुक्त (कृषि) यांना अर्धसकंल्पीय षवतिण प्रणालीद्वािे पषिला िप्ता रुपये 627.975 लाख (रुपये सिा कोटी 
सत्तावीस लाख सत्त्यान्नव िजाि पाचशे फक्त) पढुीलप्रमाणे उपलब्र् करुन देण्यात येत आिे. 

 (िक्कम रुपये लाख) 
अ.ि. योजनेचे नांव िाज्य षि्सा (100 % ) 
    1 मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना 627.975 
 एकूण 627.975 

 
2. आयुक्त्तिीय प्रकल्प मंजूिी सषमतीने मंजूिी षदलेल्या प्रकल्पांची यादी "पषिषशष्ट्ट-अ" येरे् जोडण्यात आली आिे. 
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3. या शासन षनणधयान्वये षवतषित केलेला षनर्ी खालील लेखाशीिाखाली अर्धसंकल्पीय तितूदीतून खची टाकावा. 
"मागणी ि. डी-3,  
2401 पीक संवर्धन,  
(00) (102) अन्नर्ान्य पीके,  
(00) (34) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रषिया योजना (100 % िाज्य योजना) 

  (2401 A 791)  
33, अर्धसिाय्य".    
 

4. या योजनेंतगधत षवतषित किण्यात आलेल्या रुपये 627.975 लाख िक्कमेच े कोिागािातून आििण व षवतिण 
किण्याकषिता सिायक संचालक (लेखा-1), कृषि आयकु्तालय, पणेु यानंा आििण व संषवतिण अषर्कािी म्िणनू घोषित 
किण्यात येत असून, आयकु्त (कृषि) यानंा षनयंत्रण अषर्कािी म्िणनू घोषित किण्यात येत आिे. 
 

5. सिाय्यक सचंालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, पणेु यांनी अर्धसकंल्पीय षवतिण प्रणालीद्वािे उपलब्र् झालेली 
रुपये 627.975 लाख िक्कम कोिागािातून आिषित करुन आयुक्त (कृषि) मिािाष्ट्र िाज्य, पणेु यांना प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी वगध किावा. 
 

6. सदि योजनेअंतगधत अनुदान/खचाच्या िकमा DBT (Direct  Beneficiary Transfer) द्वािे प्रदान किण्यात याव्यात.  
 

7. या शासन षनणधयाद्वािे उपलब्र् करुन षदलेल्या षनर्ीचा तात्सकाळ षवषनयोग किण्यात यावा तसेच षनर्ी षवषनयोगाच्या 
अनुिंगाने संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन) यानंी वळेोवळेी उपयोषगता प्रमाणपत्र शासनास सादि किाव.े   
 

8. षनर्ी खचध किताना मिािाष्ट्र अर्धसकंल्प षनयम पलु््तका व षवत्तीय अषर्काि षनयम पु् तीकेमध्ये उले्लख केलेल्या 
तसेच षनयोजन व षवत्त षवभागाने षनगधषमत केलेल्या मागधदशधक सूचना व प्रचषलत अटी व शतीचे व वळेोवळेी षदलेल्या सूचनाचं े
काटेकोिपणे पालन किाव.े 
 

9. िा शासन षनणधय षवत्त षवभागाचे पषिपत्रक िमांक: अर्धसं-2018/प्र.ि.69/अर्ध-3, षदनांक 2 एषप्रल, 2018 मर्ील 
अटी व शतीचे अनुपालन किण्याच्या अर्ीन िािून प्रशासकीय षवभागास प्रदान केलेल्या अषर्कािात षनगधषमत किण्यात येत 
आिे. 
 

10. सदि शासन षनणधय मिािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत्र्ळावि उपलब्र् किण्यात आला 
असून त्सयाचा संगणक सांकेतांक ि 201902051238460501 असा आिे. िा आदेश षडजीटल ्वाक्षिीने साक्षांषकत करुन 
काढण्यात येत आिे.  
 
 मिािाष्ट्राच ेिाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नांवाने, 
 
 
 

(अशोक आत्राम) 
सि सषचव, मिािाष्ट्र शासन 

प्रषत, 
1) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपि मुख्य सषचव. 
2) मा. मंत्री (कृषि व फलोत्सपादन) यांच ेखाजगी सषचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा. िाज्यमंत्री (कृषि व फलोत्सपादन) यांच ेखाजगी सषचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4) मा. मुख्य सषचव, मिािाष्ट्र िाज्य, मंत्रालय, मंुबई-32. 
5) मा. सषचव (कृषि) यांच ेविीष्ट्ठ ्वीय सिायक, मंत्रालय, मंुबई. 
6) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिािाष्ट्र िाज्य,पणेु (5 जादा प्रतीसि) 
7) संचालक (कृषि प्रषिया व षनयोजन), कृषि आयुक्तालय,मिािाष्ट्र िाज्य,पणेु 
8) सवध षवभागीय कृषि सिसंचालक, मिािाष्ट्र िाज्य 
9) सवध षजल्िा अषर्क्षक कृषि अषर्कािी, मिािाष्ट्र िाज्य 
10) सवध षजल्िा कोिागाि अषर्कािी, 
11) मिालेखापाल,मिािाष्ट्र-1/2 (लेखा पिीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मंुबई/नागपिू. 
12) षनवड न्ती (का.9 अे)  
13) कायासन 9-अ,े संग्रिार्ध. 
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परिरिष्ट "अ" 
िासन रनर्णय क्रमाांक :मुअप्र-2018/प्र.क्र.23/9-अे, रिनाांक 05/02/2019 च ेसहपत्र. 

(रुपये लाख) 
अ.क्र. प्रकल्पाच ेनाव व रिकार् प्रॉडक्ट प्रमोटि प्रकल्प 

ककमत 
एकूर् मांजूि 

अनुिान (िोन्ही 
हप्ते रमळून) 

प्रथम हप्ता 
अनुिान 

1 मे.िॉयल कॅश्युज, मु. विवडे, 
ता. कर्कवली, रज.कसधुिुर्ण 

काजू प्ररक्रया श्री. अरकब 
सलाउद्दीन 
कुडाळकि 

163.77 19.59 9.795 

2 मे. सोमनाथ पल्सेस,M-10/1, 

MIDC Phase-IV, कुां भािी िोड, 
अकोला 

िाल प्ररक्रया श्री. रिलीप 
मिनलाल हेडा 

252.00 32.71 16.355 

3 उषा स्टीम उद्योर्, मु. खापा,  
ता. तुमसि, रज. भांडािा 

िाईस रमल 
(स्तिवृध्िी) 

श्री. मनोजकुमाि 
असाटी 

102.00 30.00 15.000 

4 िामिेव िाल रमल, वडाली 
सटवाई, रज. अकोला 

िाल रमल श्री. रहतेि 
तुलरििाम मांत्री 

300.00 50.00 25.00 

5 सवणज्ञ ॲग्रो प्रॉडक्टस्, बामनोि, 
ता. यावल, रज. जळर्ाव 

हळि श्रीमती जयश्री 
अमोल जावळे 

95.42 16.04 8.020 

6 यि इांटिप्रायजेस, प्लॉट 
नां.16/2, एम.आय.डी.सी., 
सातपुि, नारिक 

भर्ि/विई 
प्ररक्रया 

श्रीमती रकती 
चोिीया 

685.66 50.00 25.000 

7 महेंद्रा ॲग्रो प्रोसेकसर् इांडस्रीज, 
सी-107, माळेर्ाव MIDC,     
ता. रसन्नि, रज. नारिक 

भाजीपाला 
प्ररक्रया 

श्री. महेंद्रकुमाि 
बाबुिाव महाजन 

220.22 30.00 15.000 

8 िाकूि ॲग्रो प्रॉडक्टस्, माि,  
ता. वेंरु्ला, रज. कसधुिुर्ण 

काजू प्ररक्रया श्री. रिलीप 
ज्ञानिेव िाकूि 

1322.61 50.00 25.000 

9 जयिाज कॅश्यु इांडस्रीज, 
माटरे्, ता. िोडामार्ण,            
रज. कसधुिुर्ण 

काजू प्ररक्रया श्रीमती रवजया 
रवनायक 
रििोडकि 

258.91 43.54 21.770 

10 रवकास कृरष प्ररक्रया आरर् पर्न 
सह. सांस्था रवकासनर्ि,        
रज. उस्मानाबाि. 

बेसन रमल श्रीमती सुरनता 
पाांडुिांर् कििे 

99.00 19.04 9.520 

11 रिरनक्स कृरष िेतकिी र्ट, 
टाकळी बेंबळी, रज. उस्मानाबाि 

िाल रमल श्री. सुभाष माधव 
पाटोळे 

95.00 27.08 13.540 

12 रिलासा ॲग्रो प्रोसेकसर्, 
औिांर्ाबाि 

िळे व 
भाजीपाला 

श्री. सांजीव 
उन्हाळे  

283.15 50.00 25.000 

13 प्ररतक रृ्ह उद्योर्, MIDC        
B-41, जळर्ाव 

िेंर्िार्ा रचक्की श्री. अरनल 
यिवांत सावांत 

128.62 14.53 7.265 

14 बेताला ॲग्रो टेक, पुिांिि,        
रज. पुरे् 

िाईस/डाळी श्री. कमलेस 
िाजेंद्र बेताल 

298.00 50.00 25.000 

15 डीएसके ॲग्रो िुडस्, रनमर्ाव 
केतकी, ता. इांिापूि, रज. पुरे् 

िळ प्ररक्रया 
(डाळींब) 

श्री. हषणि 
िािािाव कुिळे 

108.18 23.29 11.645 

16 ऑर् ॲग्रो इांरडया, चाकर्,     
रज. पुरे् 

िळे व 
भाजीपाला 

श्री. िाजािाम 
अप्पासाहेब 
साळुांखे 

152.88 45.11 22.555 
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17 श्रीिळ ॲग्रो अँण्ड िुड प्रोसेकसर् 
रटटव,े ता. िाधानर्िी,           
रज. कोल्हापूि 

नािळ पावडि, 
कोपिा 

श्री. प्रवीर् 
एकनाथ घािे 

116.27 24.75 12.375 

18 छत्रपती िाहू ॲग्रो प्रोसेकसर्, 
MIDC, कार्ल, कोल्हापूि 

केळी व बटाटा 
रचप्स 

श्रीमती प्रज्ञा 
सांिीप काांबळे  

133.39 25.62 12.810 

19 लांबोिि ॲग्रो प्रोसेकसर् इांडस्रीज 
काांडर्ाव, ता. किवीि,           
रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्री. महेि 
आनांििाव 
िाईबार्कि 

230.00 49.20 24.600 

20 श्री. पद्मा िाईस रमल, MIDC, 
हलकर्ी, कोल्हापूि 

िाईस रमल श्री. प्रिाांत भपूाळ 
मर्िूम 

143.12 28.11 14.055 

21 समथण ॲग्रो प्रॉडक्टस्, सोनाली, 
ता.कार्ल, रज. कोल्हापूि 

नािळ 
पावडि/कोपिा 

श्रीम. रर्ताांजली  
अरजत तेली 

213.95 46.98 23.490 

22 सह्याद्री ॲग्रो इांडस्रीज, 
नाांिवडे, ता. चाांिवड,           
रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्री. सुरनल मष्र् ू
कििे 

193.21 21.11 10.555 

23 धोंडीिेव ॲग्रो िुडस्, र्ांर्ापूि, 
ता. भिुिर्ड, रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्रीमती वषा उिय 
भोसले 

243.50 42.50 21.250 

24 बालाजी ॲग्रो इांडस्रीज, 
रिनोली, ता. चांिर्ड,            
रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्री. सुषाांत 
िामिाव बेनके 

260.19 26.74 13.370 

25 अच्यूत कॅश्यू िक्टिी, तुळस, 
ता. वेंरु्ला, रज. कसधिुर्ण 

काजू प्ररक्रया श्री. श्रीकृष्र् 
मधुकि झाल्टे 

256.61 35.86 17.930 

26 मायाश्री िुडस् इांडस्रीज,       
ता. िेसाईर्ांज, रज. र्डरचिोली 

िाईस रमल श्री. िोरहत 
श्रीरकिन 
अग्रवाल 

112.00 21.00 10.500 

27 कृरष अमृत ॲग्रो िुडस्, 
िेऊळर्ाविाजा, रज. बुलडार्ा 

िळे व 
भाजीपाला 

श्री. भालचांद्र 
रिवाजी मुांडे 

27.29 4.07 2.035 

28 सीबीज िुड इांडस्रीज, वडर्ाव 
धायिी, पुरे् 

िळे व 
भाजीपाला 

श्री. बीपीन 
रिलीप िेवार्कि 

150.00 39.90 19.950 

29 नाथकृपा ॲग्रो, नाथनर्ि,        
ता. रिरुि, रज. पुरे् 

रु्ळ प्ररक्रया श्री. रवष्र् ु
नार्वडे 

499.18 50.00 25.000 

30 श्रीकृरष रजकनर् रमल,             
ता. समुद्रपूि, रज. वधा 

ऑईल रमल श्री. रिपक 
िामसुांिि बतिा 

150.00 37.50 18.750 

31 मेिी िुडस्, रथकपुिली,        
ता. िाधानर्िी, रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्रीमती सुजाता 
पाटील 

233.77 42.65 21.325 

32 रनखाि िाईस रमल, चांिनखेडा, 
ता. भद्रावती,रज. चांद्रपूि 

िाईस रमल श्रीमती रनना 
रकिोि रनखाि 

109.48 18.00 9.000 

33 िाईन कॅश्यू इांडस्रीज, रिनोली, 
ता. चांिर्ड, रज. कोल्हापूि 

काजू प्ररक्रया श्री. कखलील 
िौकतील 
मुजावि 

50.00 9.60 4.800 

34 चाांितािा इांरडयन स्टीम िाईस 
इांडस्रीज, नार्भीड, चांद्रपूि 

िाईस रमल श्रीमती रनता 
िाजेि रु्प्ता 

637.60 50.00 25.000 

35 श्रीनाथ िाईस रमल,                     
ता. आमर्ाव, रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. सोमेि अस्ती 192.71 45.11 22.555 
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36 र्ोयल िाईस रमल, माल्ही,         
ता. आमर्ाव,रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. रवजय 
सवलिाम 
अग्रवाल 

110.30 21.00 10.500 

37 मा. जर्िांबा िाईस रमल, 
बिबासपुिा, ता.रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. मधु अग्रवाल 104.92 15.00 7.500 

38 आनांि पॅिाबॉईकलर्, कपडेकि, 
ता.रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्रीमती पूजािेवी 
जैस्वाल 

82.42 13.34 6.670 

39 ओम इांडस्रीज, सोये हनुमान 
समोि, ता.रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. नुतन 
श्रीकृष्र् 
खांडेलवाल 

97.31 6.37 3.185 

40 रवष्र् ूिाईस रमल, िुलचिू िोड, 
ता.रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. रिनेिकुमाि 
िामसहाय 
कसघारनया 

91.63 13.33 6.665 

41 एस.एस.इांडस्रीज, काकोडी, 
ता. िेविी, रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. कैलास 
रसतािाम 
अग्रवाल 

90.01 6.78 3.390 

42 बाबा िामिेव रसल्की िाईस रमल, 
कमािी, ता. रज. र्ोंरिया 

िाईस रमल श्री. िामर्ोपाल 
मिनलाल 
अग्रवाल 

423.34 10.50 5.250 

एकूर् 9517.62 1255.95 627.975 
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