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वाचा:-  

1. शासन क्रनर्धय, कृषी व पदुम क्रवभाग, ि. राअअ-1116/प्र.ि.248/14-अे, क्रद.20 जून, 2017. 
2. शासन क्रनर्धय, कृषी व पदुम क्रवभाग, ि. कृप्रर्ो-2017/प्र.ि.208/9-अे, क्रद. 31 ऑक्टोबर, 2017. 
3. शासन क्रनर्धय, कृषी व पदुम क्रवभाग, ि. कृरार्ो-1417/प्र.ि.109/9-अे, क्रद. 6 जून, 2018 
४. शासन क्रनर्धय, कृषी व पदुम क्रवभाग, ि. लेखानु-2019/(प्र.ि.23/19)/2-अे, क्रद.3 एक्रप्रल,2019  
5. कृक्रष व पदुम क्रवभाग, कायासन 2-अे चे ि. लखेानु-2019/प्र.ि./19/2-अे, क्रदनाकं 8 एक्रप्रल, 

2019 चे पत्र.   
प्र्तावना :-   

              राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देरे्, शेतीमालाचे मुल्यवर्धन कररे्कक्ररता शेतकऱयाचं्या 
सहभागाद्वारे आरु्क्रनक तंत्रज्ञानावर आर्ाक्ररत प्रकल्प ्थाक्रपत करण्यास प्रोत्ससाहन देरे्, उत्सपाक्रदत अन्न 
पदाथाच्या गुर्वत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उजेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आरु्क्रनकीकरर्ास प्रोत्ससाहन 
देरे् या उक्रिष्ट्टासंह उपरोक्त वाचा येथील िमाकं 1 च्या शासन क्रनर्धयान्वये राज्यामध्ये सन 2017-18 या 
आर्थथक वषापासून पुढील पाच वषासाठी "मुख्यमंत्री कृक्रष व अन्न प्रक्रिया योजना" ही 100 % राज्य पुर्कृत 
योजना सुरु करण्यात आली आहे. तसेच िमांक 2 येथील शासन क्रनर्धयान्वये राज्याचे "अन्न प्रक्रिया          
र्ोरर्-2017" जाहीर करण्यात आले असून िमाकं 3 येथील शासन क्रनर्धयान्वये राज्यामध्ये अन्न प्रक्रिया 
योजनेंतगधत लघु, शुक्ष्म व मध्यम उद्योगासंाठी क्षते्र मयादा क्रवहीत करण्यात आली आहे. 

उपरोक्त वाचा येथील िमांक 4 च्या शासन क्रनर्धयान्वये क्रवभागाच्या सन 2019-20 च्या अथधसंकल्पीय 
अंदाजापैकी मंजूर लेखानुदान कळक्रवण्यात आले असून त्सयासंदभात कशाप्रकारे कायधवाही करावी याबाबत 
मागधदशधक सूचना क्रनगधक्रमत केल्या आहेत. सदर शासन क्रनर्धयान्वये कळक्रवल्यानुसार मुख्यमंत्री कृषी व अन्न 
प्रक्रिया ही योजना सन 2019-20 मध्ये राबक्रवण्याकक्ररता रुपये 4000.00 लक्ष (रुपये चाळीस कोटी फक्त) ची 
तरतूद अथधसंकल्ल्पत करण्यात आली आहे.  त्सयाअनुषंगाने सदर योजना सन 2019-20 मध्ये राबक्रवण्याकक्ररता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब क्रवचारार्ीन होती.  त्सयाबाबत शासन पुढीलप्रमारे् क्रनर्धय घेत आहे... 

शासन क्रनर्धय:- 

1.  मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१9-20 मध्ये राबक्रवण्याकक्ररता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत असून या योजनेकक्ररता चालू वषी एकूर् रुपये 4000.00 लक्ष (रुपये चाळीस कोटी फक्त) 
अथधसंकल्ल्पय तरतूद मंजूर करण्यात येत आहे. 
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2. शासनाने क्रवक्रहत केलेल्या तरतुदीनुसार सदर योजनेची अंमलबजावर्ी करण्यात यावी व 
त्सयाअनुषंगाने योजना सन 2019-20 मध्ये राबक्रवण्याकक्ररता मागधदशधक सूचना कृषी आयुक्तालय ्तरावरुन 
क्रनगधक्रमत कराव्यात. 

3. सदर योजनेंतगधत लाभ घेण्याकक्ररता वृत्तपत्राद्वारे जाक्रहरात देऊन संबंक्रर्तानंी अजध करण्याबाबत 
सूक्रचत कराव.े 

4. सदर योजना सन 2019-20 मध्ये राबक्रवण्याकक्ररता आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुरे् यानंा क्रनयंत्रक अक्रर्कारी तर सहाय्यक सचंालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुरे् यानंा आंहरर् व संक्रवतरर् अक्रर्कारी म्हर्नू घोक्रषत करण्यात येत आहे. 

5. सदर योजनेंतगधत सन 2019-20 कक्ररता रुपय े 4000.00 लक्ष (रुपये चाळीस कोटी फक्त) 
अथधसंकल्ल्पय तरतूद मंजूर असून ती कृषी आयुक्तालयाच्या मागर्ीनुसार खालील लेखाक्रशषांतगधत क्रवतरीत 
करण्यात येईल. 
 

मागर्ी ि. डी-3         
2401- क्रपक संवर्धन 
(00)      (102) अन्नर्ान्य क्रपके, 
(00)      (34) मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना (100 % राज् य योजना) 
(2401A791) 
33, अथधसहाय्य        रुपये 4000.00 लक्ष 

6. सदर योजनेकक्ररता चालू वषी मंजूर केलेल्या अथधसंकल्ल्पय तरतूदीच्या 100 टक्के कायधिमाची 
अंमलबजावर्ी करावी.  

7. राज्य शासनाने क्रवहीत केलेले क्रनयम/सूचनाचंे पालन करुन लेखापरीक्षर् करुन क्रनर्ी क्रवतरर्ाचे 
उपयोक्रगता प्रमार्पत्र राज्य शासनास सादर कराव.े 

8. सदर शासन क्रनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकते्थळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा संगर्क साकेंताकं 201906031521472301 असा आहे.  हा आदेश क्रडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाकं्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रराचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 
 
 

( अशोक आत्राम ) 
सह सक्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रक्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सक्रचव,  महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई -३२  
2. मा. मंत्री (कृषी व फलोत्सपादन) याचंे  खाजगी सक्रचव, मंत्रालय, मंुबई -32 
3. मा. क्रवरोर्ीपक्षनेते, महाराष्ट्र क्रवर्ानपक्ररषद, महाराष्ट्र राज्य, क्रवर्ानमंडळ सक्रचवालय, मंुबई-32 
4. मा. क्रवरोर्ीपक्षनेते, महाराष्ट्र क्रवर्ानसभा, महाराष्ट्र राज्य, क्रवर्ानमंडळ सक्रचवालय, मंुबई-32   
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5. मा.राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्सपादन) याचंे  खाजगी सक्रचव, मंत्रालय, मंुबई -32 
6. सवध मा.क्रवर्ानपक्ररषद/क्रवर्ानसभा सद्य, महाराष्ट्र राज्य. 
7. मा. मुख्य सक्रचव, महाराष्ट्र राज्य याचंे ्वीय सहायक. 
8. अपर मुख्य सक्रचव (क्रनयोजन), क्रनयोजन क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9. अपर मुख्य सक्रचव (क्रवत्त) क्रवत्त क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. सक्रचव, (कृषी व फलोत्सपादन) कृषी व पदुम क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
11. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुरे्.  
12. संचालक (कृषी प्रक्रिया व क्रनयेाजन), कृक्रष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
13. सवध क्रवभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
14. सवध क्रजल्हा अर्ीक्षक कृषी अक्रर्कारी, महाराष्ट्र राज्य. 
15. सहाय्यक संचालक (लखेा-1) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
16. महालेखापाल-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता ) (लेखा परीक्षा ) मंुबई /नागपूर, 
17. अक्रर्दान व लेखाक्रर्कारी, मंुबई. 
18. संचालक लेखा व कोषागार अक्रर्कारी, मंुबई (2 प्रती)  
19. सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगर्क कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 ़ वा मजला, मंुबई -32 
20 सवध क्रजल्हा कोषागार अक्रर्कारी, महाराष्ट्र राज्य  
21. माक्रहती व जनसंपकध  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई-32. 
22. कक्ष अक्रर्कारी (का.1431), क्रनयोजन क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
23. कक्ष अक्रर्कारी (अथध-13/व्यय-1), क्रवत्त क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. अवर सक्रचव (2-अे), कृषी व पदुम क्रवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
25. क्रनवड न्ती/9-अे.       
 


		2019-06-03T15:28:15+0530
	Ashok Maroti Atram




