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वन धन योजना 
• हा 'MSP for MFP Scheme' चा एक घटक आहे - 'ककमान आधारभूत ककिं मत (एमएसपी) आकि एमएफपीसाठी 

मूल्य साखळीचा किकास करून ककरकोळ िन उत्पादनािंच्या किपिनासाठी यिंत्रिा (एमएफपी) . िन धन काययक्रमात 

२७ राजे्य आकि ३०७ किल्ह्ािंचा समािेश आहे. 

• या योिनेचे उकिष्ट अल्प अन्न उत्पादनािंच्या (MFPs) सिंकलनात ग िंतलेल्या आकदिासी िंचा आकथयक किकास करून त्ािंना 

नैसकगयक सिंसाधनािंचा इष्टतम िापर करून त्ािंना शाश्वत उपिीकिका प्रदान करिे हे आहे. 

• या योिनेंतगयत, िन धन किकास कें दे्र स्थापन केली िातात, कौशल्य अपगे्रडेशन आकि क्षमता कनमायि प्रकशक्षि आकि 

प्राथकमक प्रकक्रया आकि मूल्यिधयन स किधािंची स्थापना करतात. 

TRIFED ने मार्च 2020 मधे्य वन धन योजनेर्ा 200 दिवसाांर्ा अहवाल प्रदसद्ध केला. अहवालात ठळक केलेली 

ठळक वैदिष्ट्ये खाली नमूि केली आहेत: 

• वॅ्हन धन उत्पादनािंची किक्री 2019 मधील 300 कोटी रुपयािंिरून 2023 पयंत 10000 कोटी रुपयािंपयंत िाढिण्याचे 

लक्ष्य आहे. 

• १२०५ िनधन किकास कें दे्र स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रते्क िनधन कें द्रािंतगयत १५ स्वयिंसहाय्यता गट (बचतगट) 

आकि ३०० लाभाथी आहेत. 

• लाभाथींची सिंख्या ३.७ लाख आहे. 

• १८०७५ स्वयिंसहाय्यता गट हे िनधन योिनेशी सिंबिंकधत आहेत. 

• या योिनेच्या अिंमलबिाििीसाठी ि अिंमलबिाििीसाठी 16579 लाख रुपये कनधी मिंिूर करण्यात आला आहे. 

• ही 100% कें द्र-अन दाकनत योिना आहे. 

• टर ायफेडने उपलब्ध एमएफपीच्या इष्टतम िापरासाठी नाकिन्यपूिय आकि कमी खचायची प्रकक्रया / तिंत्रज्ञान किककसत 

करण्यासाठी नॉन-कटिंबर फॉरेस्ट प्रोडू्यसेस (एनटीएफपी) िर सिंशोधन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 

• टर ायफूड प्रकल्प - आकदिासी िंच्या उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी आकदिासी कायय मिंत्रालय आकि अन्न प्रकक्रया उद्योग 

मिंत्रालय यािंचा सिंय क्त प्रकल्प. 

• टेक फॉर टर ायबल्स प्रोग्राम - हा एक उद्योिकता कौशल्य किकास काययक्रम आहे िो टर ायफेड 27 राज्यािंसाठी 

आयआयटी, आयआयएम, टीआयएसएस इत्ादी िंच्या सहकायायने चालित आहे. 

वन धन योजनेर्ी अांमलबजावणी 

• िन धन योिनेची अिंमलबिाििी आकदिासी कायय मिंत्रालयामाफय त किकिध स्तरािंिर केली िाते: 

1. राष्टर ीय स्तर: नोडल किभाग हे आकदिासी व्यिहार मिंत्रालय आहे 

2. कें द्रीय स्तर: नोडल एिन्सी म्हििे टर ायफेड इिंकडया (भारतीय आकदिासी सहकारी किपिन किकास महासिंघ) 

3. राज्य स्तर: लघ  िन उत्पादन योिना (MFP) आकि किल्हाकधकार यािंसाठी राज्य नोडल एिन्सी 

4. एकक स्तर: िन धन किकास सम ह तयार करण्यासाठी स मारे ३० सदस्ािंचा समािेश असलेला SHG. 

स्थाकनक िन धन किकास कें दे्र एका व्यिस्थापकीय सकमती (स्वयिं-सहायता गट) द्वारे व्यिस्थाकपत केली िातात ज्यात िन धन 

SHG प्रकतकनधी असतात. 

य कनट स्तरािर, िन धन किकास सम हाच्या सदस्ािंना त्ानिंतर प्रकशकक्षत केले िाते आकि उत्पादनािंमधे्य मूल्य िाढिण्यासाठी 

खेळते भािंडिल प रिले िाते, िे ते ििंगलातून गोळा करतात. 

• आकदिासी िंना शाश्वत कापिी, सिंकलन, प्राथकमक प्रकक्रया, मूल्यिधयन याबाबत प्रकशक्षि देण्यात येिार आहे. त्ािंचा 

साठा व्यापार करण्यायोग्य प्रमािात एककत्रत करण्यासाठी आकि त्ािंना िन धन किकास कें द्रामधे्य प्राथकमक प्रकक्रयेच्या 

स किधेशी िोडण्यासाठी ते क्लस्टरमधे्य तयार केले िातील. 
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• ही कें दे्र आकदिासी िंच्या आकथयक प्रगतीत आकि किकासात महत्त्वपूिय भूकमका बिाितात. ते आकदिासी िंना त्ािंच्या 

नैसकगयक सिंसाधनािंचा शक्य कततक्या चािंगल्या प्रकारे िापर करण्यास मदत करतात, ज्याम ळे त्ािंना एमएफपी-समृद्ध 

भागातील गौि िन उत्पादनािंिर आधाररत शाश्वत उपिीकिका कमळेल. 

• कें द्र आकि राज्य सरकारे पायाभूत स किधा कनमायि करून आकि पद्धतशीर िैज्ञाकनक धतीिर मूल्यिधयन करण्यासाठी 

सक्षम िातािरि प्रदान करून आिश्यक ते समथयन प्रदान करतील. 

ट्र ायफेड 

आकदिासी व्यिहार मिंत्रालयाने 1987 मधे्य टर ायबल कोऑपरेकटव्ह माकेकटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इिंकडया (TRIFED) 

स रू केले. 

TRIFED ची दोन महत्त्वपूिय काये आहेत: 

1. आकदिासी उत्पादनािंचे ककरकोळ किपिन 

2. MFP (लघ  िन उत्पादन) चा किकास 

उदिषे्ट 

• आकदिासी िसू्तिंची बािारपेठ स धारून ि किककसत करून आकदिासी समािाच्या सामाकिक-आकथयक किकासाला 

चालना देिे ि प्रोत्साहन देिे. 

• टर ायफेड एक माध्यम आकि स किधा म्हिून कायय करते िे िमाती िंना त्ािंची उत्पादने किकण्यास मदत करते. 

• आकदिासी िंच्या काही उत्पादनािंमधे्य आकदिासी कला, िस्त्रोद्योग, धातूची कला, आकदिासी कचत्रकला मृद्ािंडी इत्ादी िंचा 

समािेश होतो. 

• ही उत्पादने आकि त्ािंची किक्री त्ािंच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग देतात. 
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