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सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया 
उद्योगाांबाबत क्षेत्रफळाबाबतचे क्रिकष 
क्रिक्रित करण्याबाबत.. 

महाराष्र शासि 
कृक्रष,पशुसांवर्धि, दुग्र्व्यवसाय क्रवकास व मत्स्यव्यवसाय क्रवभाग 

शासि क्रिर्धय ि. कृरार्ो-1417/प्र.ि.109/9-अ े
मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय क्रव्तार, मुांबई ४०० ०३२. 
क्रदिाांक : 06 जूि, 2018 

वाचा:- 
1) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्रवकास अक्रर्क्रियम( MSMED ACT )2006.NO.27 OF 2006 क्रदिाांक-16जूि 2006 
2) शासि क्रिर्धय -कृक्रष पशुसांवर्धि, दुग्र्व्यवसाय क्रवकास व मत्स्यव्यवसाय क्रवभाग ि.राअअ-1116/प्रि.248/14 अ,े 

क्रदिाांक 20 जूि, 2017 
3) शासि क्रिर्धय -कृक्रष पशुसांवर्धि, दुग्र्व्यवसाय क्रवकास व मत्स्यव्यवसाय क्रवभाग ि -कृप्रर्ो-2017/प्रि.208/9अ े

क्रदिाांक 31 ऑक्टोबर, 2017 
4) महाराष्र जमीि महसूल सांक्रहता 1966 यात आर्खी सुर्ारर्ा करण्याकक्ररता अक्रर्क्रियम क्रद.17/01/2018 

प्र्ताविा :-  
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाांची  (MSMEDS )ची पक्ररभाषा सांदभार्ीि ि.1 च्या  सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्रवकास 

अक्रर्क्रियम( MSMED ACT )2006 मध्ये अांतभूधत आहे. सदर अक्रर्सूचिेतील  प्रकरर् 3, 7 (a) 1 िुसार सुक्ष्म, लघु व मध्यम 
उद्योगाांच्या व्याख्या खालीलप्रमारे् आहेत . 

 

उद्योगाांच्या  भाांडवली गुांतवर्कूीवर आर्ारीत क्रिकष हे सदर अक्रर्सूचिेिुसारच राहर्ार आहेत.  

राज्याच ेअन्न प्रक्रिया र्ोरर् सांदभार्ीि ि.3 च्या शासि क्रिर्धयान्वये जाहीर केलेले आहे.  त्सयाांतगधत सुक्ष्म, लघु व मध्यम 
उद्योगाांिा जक्रमिीसाठी क्रबगरशेती परवािगी घेण्याची आवश्यकता िाही.  त्सयािुसार महाराष्र जमीि महसूल सांक्रहता, 1966 
मर्ील कलम 42 (2)क मध्ये सुर्ारर्ा करुि कोर्त्सयाही सूक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया औद्योक्रगक घटकाांच्या वापरात 
अकृक्रषक परवािगीची अट क्रशक्रिल करण्यात आली आहे. त्सयाचप्रमारे् लघु वाक्रर्ज्ज्यक प्रयोजिाकक्ररता ककवा कोर्त्सयाही सकू्ष्म, 
लघु आक्रर् मध्यम अन्न प्रक्रिया आद्योक्रगक घटकाांकक्ररता केला जार्ारा जक्रमिीचा वापर हा शेतीच्या प्रयोजिासाठी केला 
जार्ारा वापर असल्याच ेमािण्यात येईल, अशी सुर्ारर्ा अांतभूधत करण्यात आली आहे. 

राज्याच्या अन्न प्रक्रिया र्ोरर्ाच्या अिुषांगािे व महसूल क्रवभागािे महाराष्र जमीि महसूल सांक्रहता-1966 मर्ील कलम 
42 मध्ये केलेल्या उक्त बदलाच्या अिुषांगािे अन्न प्रक्रिया उद्योगाांसाठी जक्रमिीच्या  क्षते्रफळ मयादेच े क्रिकष क्रिक्रित 
करण्याबाबतचा प्र्ताव कृक्रष क्रवभागािे महसूल क्रवभागास सादर केला असता, महसूल क्रवभागािे सदर क्षेत्रफळ मयादेचे क्रिकष 
कृक्रष क्रवभागािेच क्रिक्रित करावते अस ेसूक्रचत केलेले आहे.  त्सयािुषांगािे सकू्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगाकक्ररता क्षेत्रफळ 
मयादा क्रिकष क्रिक्रित करण्याची बाब शासिाच्या क्रवचारार्ीि होती. त्सयाबाबत शासि पढुीलप्रमारे् क्रिर्धय घेत आहे. 

 

अ.ि. उद्योगाचे ्वरूप क्रवकास उद्योग सेवा उद्योग 
1. सुक्ष्म ज्यामध्ये रू. 25 लाख पके्षा जा्त 

गुांतवर्कु िाही, असा उद्योग 
ज्यामध्ये रू. 10 लाख पके्षा जा्त 
गुांतवर्कु िाही, 

2. लघु ज्यात रू. 25 लाख ते 5 कोटीपेक्षा 
जा्त गुांतवर्कु मयादा िाही 

ज्यात रू.10 लाख  ते 2 कोटीपके्षा 
जा्त गुांतवर्कु मयादा िाही 

3 मध्यम ज्यात रू. ५ कोटी ते 10 कोटी रू. 
पयंत गुांतवर्कु आहे. 

ज्यात रू. 2 कोटी ते 5 कोटी रू. पयंत 
गुांतवर्कु आहे. 
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शासि क्रिर्धय :- 

1. राज्याच्या अन्न प्रक्रिया र्ोरर्ािुसार सकु्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगाांकक्ररता 20 हेक्टर क्षेत्रमयादेपयंत 
जक्रमिीच्या क्रबगरशेती वापरासाठी शासिाची परवािगी घेण्याची आवश्यकता राहर्ार िाही. सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया  
उद्योगाांकक्ररता खालीलप्रमारे् जक्रमिीची क्षेत्रमयादा क्रवक्रहत करण्यात येत आहे. 

अ.ि. कृक्रष अन्न प्रक्रिया उद्योग जक्रमिीचे क्षेत्रफळ क्रिकष 
1 सुक्ष्म 5 हेक्टर क्षेत्र मयादेपयंत 
2 लघु 5 ते10 हेक्टर क्षेत्र मयादा 
3 मध्यम 10 ते 20 हेक्टर क्षेत्र मयादा 

2. सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगाांकक्ररता 20 हे. क्षेत्र मयादेपयंत शासिाच्या पवूध परवािगीक्रशवाय जमीिीचा 
क्रबगर शेती वापर पढुील अटींच्या अर्ीि राहूि राहील. 

(अ) सदर जमीिीवर अिुज्ञये असर्ाऱ्या एकूर् एफएसआयपैकी 75 % एफएसआय औद्योक्रगक प्रकल्पाच्या ताांक्रत्रक 
सुक्रवर्ाांसाठी वापरात आर्रे् बांर्िकारक राहील.  तसचे ताांक्रत्रक सुक्रवर्ाांमध्ये प्रामुख्यािे पलाांट व मक्रशिरीसह औद्योक्रगक 
युक्रिटची उभारर्ी कररे्, इटीपी पलाांट, पार्ी परुवठा, ड्रेिेज व्यव्िा, पॉवर बकँ रुम, गोडाऊि, कोल्ड ्टोरेज इत्सयादी 
औद्योक्रगक वापरासाठीच्या सुक्रवर्ाांचा त्सयामध्ये समावशे राहील. 

(ब) जमीिीवरील उपलब्र् एफ.एस.आय.पैकी औद्योक्रगक वापरासाठीच्या ताांक्रत्रक सुक्रवर्ाांच्या उभारर्ीसाठी वापरण्यात 
येर्ाऱ्या एफ.एस.आय. च्या एक तृक्रतयाांश (1/3) एफ.एस.आय. परुक सुक्रवर्ाांसाठी वापरण्यास अिुमती राहील. अशाप्रकारे अन्न 
प्रक्रिया उद्योगाकक्ररता वापरात आर्ावयाच्या जक्रमिीवर अिुज्ञेय असलेल्या एफ.एस.आय. पकैी केवळ 25 % एफ.एस.आय. 
क्रबगर औद्योक्रगक कामासाठी उपयोगात आर्ाता येईल.  परुक सुक्रवर्ाांमध्ये सदर औद्योक्रगक युक्रिटकक्ररता कायालयीि 
कामकाजासाठी इमारत, क्रिवास व्यव्िा, सुरक्षा व्यव्िा, क्रवश्रामगृह, सभागृह  इत्सयादी क्रबगर औद्योक्रगक कामासाठी लागर्ारे 
्िापत्सय बाांर्काम या बाबींचा समावशे राहील.  

३. सांबांर्ीत अन्न प्रक्रिया उद्योजकािे जक्रमिीचा क्रबगर शेती वापर करतािा मान्यताप्रापत / सिदी वा्तुरचिाकाराकडूि 
जमीि वापराचा क्रियोजि आराखडा तयार करुि घ्यावा.  तसेच, अन्न प्रक्रिया उद्योगाकक्ररता सदर जक्रमिीचा क्रबगर शेती 
कामासाठी वापर करत असल्याबाबत सक्षम प्राक्रर्काऱ्यास अवगत कराव.े  सदर प्रकरर्ी उद्योजकास सक्षम प्राक्रर्काऱ्याच्या पवूध 
मान्यतेची आवश्यकता असर्ार िाही. 

४. उद्योजकािे शासिाच्या पवूध परवािगीक्रशवाय जक्रमिीचा क्रबगर शेती वापर केवळ "अन्न प्रक्रिया उद्योग" उभारण्यासाठी 
कररे् बांर्िकारक राहील व महाराष्र जमीि महसूल सांक्रहता 1966 च्या महाराष्र अक्रर्क्रियम िमाांक 41 च्या कलम 42 मर्ील 
पोट कलम (२) मध्ये सुर्ारर्ा केल्यािुसार, कोर्त्सयाही लघु, सूच्म आक्रर् मध्यम अन्न प्रक्रिया औद्योक्रगक घटकाांसाठी केला 
जार्ारा वापर हा, शेतीच्या प्रयोजिासाठी केला जार्ारा जक्रमिीचा वापर असल्याचे मािण्यात आले असल्यामुळे सदर 
उद्योगाव्यक्रतक्ररक्त इतर कोर्त्सयाही प्रयोजिासाठी सदर जक्रमिीचा वापर करता येर्ार िाही. त्सयाचप्रमारे् भक्रवष्यात सदर 
जमीिचा अन्न प्रक्रिया उद्योगाऐवजी अन्य क्रबगर शेती कामाच्या प्रयोजिासाठी वापर करावयाचा झाल्यास त्सयाकक्ररता रीतसर 
शासिाची पवूध परवािगी घेरे् बांर्िकारक राहील. 

५. सदर सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्रवकास अक्रर्क्रियम( MSMED ACT )2006, क्रद.16/06/2006 मर्ील तरतुदीिुसार 
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाची पक्ररभाषा भाांडवली गुांतवर्कूीच्या आर्ारे क्रिक्रित केली असूि ती पक्ररभाषा अन्न प्रक्रिया 
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उद्योगाांच्या वगीकरर्ासाठीही लागू राहील. तिाक्रप, सदर कायद्यात वळेोवळेी होर्ाऱ्या बदलािांतर सदर क्रिकष आपोआप 
अक्रर्िक्रमत होतील व कायद्यातील सरु्ारर्ाांिुसार ते अन्न प्रक्रिया उद्योगाांिा लागू राहतील.  

6. सदर शासि क्रिर्धय महसलू क्रवभागािे त्सयाांच्या अिौ.सां.ि. 1837, क्रदिाांक 09/05/2018 अन्वये सुक्ष्म, लघु व मध्यम 
अन्न प्रक्रिया उद्योगाांकक्ररता क्षेत्रफळाच ेक्रिकष क्रिक्रित करण्याबाबत कृक्रष क्रवभागास क्रदलेल्या क्रिदेशािुसार क्रिगधक्रमत करण्यात 
येत आहे.  

7. सदर शासि क्रिर्धय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर उपलब्र् करण्यात आला 
असूि त्सयाचा सांकेताक 201806061731390501 असा आहे. हा  आदेश क्रडजीटल ्वाक्षरीिे साक्षाांक्रकत करुि काढण्यात येत 
आहे.  

महाराष्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 

 (श्रीकाांत आांडगे) 
उप सक्रचव, महाराष्र शासि, 

प्रक्रत, 
1) मा. मांत्री (कृषी) याांच े खाजगी सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई -32 
2) मा.राज्यमांत्री (कृषी) याांचे  खाजगी सक्रचव, मांत्रालय, मुांबई -32 
3) मा.अपर मुख्य सक्रचव, (कृक्रष) याांच े्वीय सहाय्यक,मांत्रालय, मुांबई -32 
4) आयुक्त कृषी, महाराष्र राज्य,पुरे्.  
5) व्यव्िापकीय  सांचालक, महाराष्र राज्य फलोत्सपादि आक्रर् औषर्ी वि्पती मांडळ, पुरे् 
6) सवध सांचालक कृषी आयुक्तालय, महाराष्र राज्य,पुरे्, 
7) सवध क्रवभागीय कृषी सहसांचालक, 
8) सवध क्रजल्हा अक्रर्क्षक कृषी अक्रर्कारी, 
9) सहाय्यक सांचालक (लेखा) कृक्रष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुरे् 
10) महालेखापाल-1/2 (लेखा व अिुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुांबई /िागपूर, 
11) सांचालक लेखा व कोषागार अक्रर्कारी, मुांबई ( 2 प्रती)  
12) सहसांचालक लेखा व कोषागारे सांगर्क कक्ष, िवीि प्रशासि भवि, 5वा मजला, मुांबई -32 
13) सवध क्रजल्हा कोषागार अक्रर्कारी  
14) अक्रर्दाि व लेखाक्रर्कारी, मुांबई. 
15) क्रिवासी लेखापक्ररक्षा अक्रर्कारी, मुांबई  
16) लेखाक्रर्कारी, महाराष्र राज्य फलोत्सपादि आक्रर् औषर्ी वि्पती मांडळ, पुरे् 
17) माक्रहती व जिसांपकध  सांचालिालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
18) राकृक्रवयो कक्ष,कृषी व पदुम क्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
19) क्रिवड ि्ती/9-अे  
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