
सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता 
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्पास 
(MACP) रु. 3330.00 लाख इतक्या रकमेचा  
षनर्धी षवतरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन  
सहकार, पणन व वस् रोद्योग वोभ षव ाभ 

शासन षनणणय क्रमाांकः बासप्र- 0418 /प्र.क्र.65 /21-स 
मादाम कामा माभण, हुतात्मा राजभुरु चौक, 

मांरालय, मुांबई 400 032. 
षदनाांक: 04 ऑक्टोबर, 2018 

वाचा :- 
1) शासन षनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ क्रमाांकः बासप्र-2008/प्र.क्र.45/21-स,  

षदनाांक 09.05.2011  
2) शासन पषरपरक षवत्त षव ाभ क्र. अिणसां-2018/प्र.क्र.69/अिण-3, षदनाांक 02.04.2018 
3) शासन षनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ क्रमाांकः सांषकणण-2018/ (प्र.क्र.13/2018)/ 

17-स, षदनाांक 04 एषप्रल, 2018.  
4) शासन षनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ क्रमाांकः बासप्र-0418/प्र.क्र.65/21-स, 

षदनाांक 28 मे, 2018.  
5) शासन पषरपरक षवत्त षव ाभ क्र. पूरक-2018/प्र.क्र.95/अिण-3, षदनाांक 27.07.2018 
6) शासन षनणणय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ क्रमाांकः पूरक-2018/प्र.क्र.34/2018/ 

17-स, षदनाांक 30 जुलै, 2018.  
7) प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प याांचे पर क्र.एमएसीपी/पीसीयु/ 

लेखा/अनुदान माभणी/731/18-19, षद.08.08.2018 
8) महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्पाचे पर  क्र.एमएसीपी/पीसीयु/लेखा/अनुदान माभणी/ 

870/18-19, षद.26.09.2018 
 

 
प्रस्तावना :- 
            जाभषतक बँकेच्या सहकायाने राज्यामध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प (MACP) 
राबषवण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पास उपरोक्त सांद ार्धीन क्र.1 च्या शासन षनणणयान्वये मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पाांतभणत षवषवर्ध समाषवष्ट्ट 
घटकाांचा खचण  ाभषवण्यासाठी महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्पास (MACP)  रु.3330.00 लाख 
इतक्या रकमेचा  षनर्धी षवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्धीन होती.    
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शासन षनणणय: 
 सन 2018-19 करीता  जाभषतक बँक सहाय्यीत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्पाांतभणत 

(MACP) सह ाभी असणाऱ्या खालील नमूद यांरणाांना राज्य षहश्शश्शयाखाली रु.480.00 लाख व बाहय 
षहश्शश्शयाखाली रु.2850.00 लाख अस ेएकूण रु.3330.00 लाख (रुपय ेतेहतीस कोटी तीस लाख फक्त)  
इतक्या रकमेच्या खचास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.   
 

2. सदर खचण पुढील लेखाषशर्षाखाली सन 2018-19 च्या मांजूर असलेल्या तरतुदीतून 
 ाभषवण्यात यावा-  
 

अ.क्र. लेखाषशर्षण मांजूर षनर्धी 
   (रुपय ेलाखात) 

1 माभणी क्र.व्ही-2 
मुख्य लखेाषशर्षण 2435-इतर कृषर्षषवर्षयक कायणक्रम 
(199), इतर अशासकीय सांस्िाांना सहाय्य  
 (01) बाहय सहाय्य्यत प्रकल्प 
(01)(01) जाभषतक बँक सहाय्य्यत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास 
प्रकल्प 
(राज्य षहस्सा)(कायणक्रम) (2435 0017)  
32, अांशदाने 

480.00 
(रुपये चार कोटी ऐांशी 

लाख फक्त) 

2 माभणी क्र.व्ही-2 
मुख्य लखेाषशर्षण 2435-इतर कृषर्षषवर्षयक कायणक्रम 
(199), इतर अशासकीय सांस्िाांना अिणसहाय्य  
 (01) बाहय सहाय्य्यत प्रकल्प 
(01)(02) जाभषतक बँक सहाय्य्यत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास 
प्रकल्प 
(बाहय षहस्सा)(कायणक्रम) (2435 0026)  
32, अांशदाने 

2850.00 
(रुपये  अठ्ठावीस कोटी 
पन्नास लाख फक्त) 

 एकूण 3330.00  (रुपये 
तेहतीस कोटी तीस 

लाख फक्त) 
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3.           उपरोक्त पषरच्छेद क्र.2 येिे नमूद लखेाषशर्षाखाली चाल ूवर्षी उपलब्र्ध असलेल्या तरतुदीतून 
मांजूर करण्यात आलेला रु. 3330.00 लाख इतक्या रक्कमेचा षनर्धी (रुपये तेहतीस कोटी तीस लाख 
फक्त) महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्पाांतभणत सह ाभी षव ाभाांच्या सांबांषर्धत अांमलबजावणी 
यांरणाांना पुढील तक्त्यातील षवभतवारीनुसार उपलब्र्ध करुन देण्यात येत आहे:-  

 (रुपये लाखात) 

अ.क्र षव ाभाचे 
नाव 

प्रकल्पाांतभणत 
अांमलबजावणी 

यांरणा 

सन 2018-
19 कषरता 
मांजूर षनर्धी 

लखेाषशर्षण षनयांरण 
अषर्धकारी 

 
 

आहरण व 
सांषवतरण 
अषर्धकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
(अ) सहकार, 

पणन व 
वस्त्रोद्योग वोभ 
षव ाभ 

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम 
कृषर्ष षवकास 
प्रकल्प-प्रोजेक्ट 
को-ऑर्डीनेशन 
युषनट (पी.सी.यु.), 
पुणे 

733.00 
(RTGS) 

2435 
0026 

श्री. का.भो. 
वळवी 
उप सषचव 
(पणन), 
सहकार, पणन  
व वस्त्रोद्योग वोभ 
षव ाभ, 
मांरालय, मुांबई. 

श्री. र.भां. बोडू्ड 
कायासन 
अषर्धकारी,  
( रोखशाखा)  
सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ, 
मांरालय, मुांबई 
 

  एकूण (अ) 733.00    
(ब) सहकार, 

पणन व 
वस्त्रोद्योग वोभ  
षव ाभ 
 

1)   प्रकल्प 
अांमलबजावणी कक्ष 
( कृषर्ष पणन), 
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम 
कृषर्ष षवकास 
प्रकल्प, पुणे (PIU - 
MSAMB)   

480.00 
(RTGS)  
(राज्यषहस्सा) 
75.00 
(RTGS) 
(बाह्य 
षहस्सा) 

2435 
0017 
 
2435 
0026 
 

श्री. का.भो. 
वळवी 
उप सषचव 
(पणन), 
सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग वोभ 
षव ाभ, 
मांरालय, मुांबई-
32 

श्री. र. भां. बोडू्ड 
कायासन 
अषर्धकारी,  
(रोखशाखा)  
सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ, 
मांरालय, मुांबई-
32 

2) महाराष्ट्र राज्य 
वखार महामांर्डळ, 
पुणे  

1262.00 
(RTGS) 

2435  
0026 

                 एकूण (ब) 1817.00    
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अ.क्र षव ाभाचे 
नाव 

प्रकल्पाांतभणत 
अांमलबजावणी 

यांरणा 

सन 2018-
19 कषरता 
मांजूर षनर्धी 

लखेाषशर्षण षनयांरण 
अषर्धकारी 

 
 

आहरण व 
सांषवतरण 
अषर्धकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
 

(क) 

सहकार, 
पणन व 
वस्त्रोद्योग वोभ  
षव ाभ 
 

षजल्हा उपषनबांर्धक 
सहकारी सांस्िा (सवण 
षजल्हे) 

657.00       
(BDS) 

2435 
0026 

पणन सांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे 

सांबांर्धीत षजल्ह्याांचे 
षजल्हा उपषनबांर्धक 
सहकारी सांस्िा / 
सहाय्यक षनबांर्धक 
सहकारी सांस्िा  
(सवण षजल्हे)  

  एकूण (क) 657.00    

(र्ड) 
 

कृर्षी 
षव ाभ 

1) वनामती, नाभपूर 54.00 
(RTGS) 

2435 
0026 

आयुक्त, कृषर्ष 
आयुक्तालय, 
पुणे 

सहाय्यक 
सांचालक, लेखा-
1, कृषर्ष 
आयुक्तालय, पुणे   

2) प्रकल्प 
अांमलबजावणी कक्ष 
कृषर्ष 

51.00 
(BDS) 

2435 
0026 

  एकूण (र्ड) 105.00    

(ई) 
पशुसांवर्धणन 
षव ाभ 

1) प्रकल्प 
अांमलबजावणी 
कक्ष - 
पशुसांवर्धणन 

18.00 
(BDS) 

2435 
0026 

पशुसांवर्धणन 
आयुक्त, पुणे लेखाषर्धकारी, 

पशुसांवर्धणन 
आयुक्तालय, पुणे 

  एकूण (ई) 18.00    
एकूण (अ) + (ब) + (क) + (र्ड)+(ई)  3330.00    

 
4. पषरच्छेद क्र. 3 येिील तक्त्यातील रकाना क्रमाांक “6” आषण “7” मध्ये दशणषवलेल्या 
अषर्धकाऱ्याांना सांबांषर्धत षव ाभाकरीता अनुक्रमे “षनयांरण अषर्धकारी” व “आहरण व सांषवतरण 
अषर्धकारी” म्हणनू घोषर्षत करण्यात येत आहे. उप सषचव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोभ षव ाभ, 
मांरालय, मुांबई याांना रु.2550.00 लाख (रुपये पांचेवीस कोटी पन्नास लाख फक्त ), पणन सांचालक, 
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महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना 657.00 लाख (रुपये सहा कोटी सत्तावन्न लाख फक्त), आयुक्त, कृषर्ष 
आयुक्तालय, पुणे याांना 105.00 लाख (रुपय ेएक कोटी पाच लाख फक्त) आषण आयुक्त पशुसांवर्धणन, 
पुणे याांना रु. 18.00 लाख (रुपये अठरा लाख फक्त) षनर्धी िेट अिणसांकल्पीय प्रणालीव्दारे उपलब्र्ध 
करुन देण्यात येत असून त्याांनी सदर षनर्धी पषर.क्र. 3 येिील तक्त्यामर्धील सांबांर्धीत आहरण व 
सांषवतरण अषर्धकाऱ्याांना अिणसांकय्ल्पय षवतरण प्रणालीद्वारे षवतषरत करावयाचा आहे. आहरण व 
सांषवतरण अषर्धकाऱ्याांनी सदर षनर्धी पषर.क्र.3 मर्धील स्तां  क्र.3 येिील यांरणाांना BDS / RTGS 
सुषवरे्धव्दारे अदा करावते.   

 

5. या प्रकल्पाकरीता उपलब्र्ध करुन देण्यात आलेला षनर्धी NEFT/ RTGS सुषवरे्धद्वारे प्रकल्पाच्या 
बँक खात्यावर जमा करावयाचा असून त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.  

Account 
Name  

Maharashtra Spardhaksham Krushi vikas 
Prakalpa - PCU, Pune 

Account No  31467641885 

Bank Name  State Bank Of India 

Branch  Market Yard, Pune 

Address  Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 

Branch 
Code  

6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code  411002011 

 

 
 

Account 
Name  

Maharashtra Spardhaksham Krushi vikas 
Prakalpa - PIU (MSAMB), Pune 

Account No  31516129521 

Bank Name  State Bank Of India 

Branch  Market Yard, Pune 

Address  Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 

Branch 
Code  

6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code  411002011 
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Account 
Name  

Maharashtra Rajya Wakhar Mahamandal, Pune 

Account No  31624278990 

Bank Name  State Bank Of India 

Branch  Market Yard, Pune 

Address  Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 

Branch 
Code  

6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code  411002011 

 

6. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प कायालयाच्या सांद ांषकत प्रस्तावाच्या अनुर्षांभाने 
अांमलबजावणी यांरणाांनी प्रकल्पाांतभणत कामाांकरीता मांजूर षनर्धीच्या मयादेतच षवषनयोभ करावा. तसेच 
प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प याांनी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात सदर 
प्रकल्पाांतभणत होणाऱ्या खचाची माषहती दर मषहन्याच्या 10 तारखेपयंत शासनास षनषितपणे सादर 
करावी. तसेच सदर रकमेचा षवषनयोभ प्रकल्प कालावर्धी समाप्त होण्यापूवी म्हणजेच षदनाांक 
31.10.2018 पयंत पुणण होईल याची खबरदारी घ्यावी. 

7. या शासन षनणणयान्वये मांजूर षनर्धीचा षवषनयोभ प्रकल्पाांतभणत मांजूर घटकाांच्या/उप-घटकाांच्याच 
(Components/Sub-components) अांमलबजावणीकरीता तसेच मांजूर खचण मयादेमध्येच 
प्रकल्पाांतभणत षवषहत पध्दतीनेच करण्यात येत असल्याबाबतची खारी सवण षनयांरण अषर्धकाऱ्याांनी 
करावी आषण यासांद ातील अनुपालन अहवाल व षनर्धी उपयोषभता प्रमाणपर प्रकल्प सांचालक, 
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प याांना सादर कराव.े  सदर उपयोषभता प्रमाणपराच्या आर्धारे 
प्रकल्प सांचालकाांनी रैमाषसक षनर्धीचे उपयोषभता प्रमाणपर (IUFR) जाभषतक बँकेस षवषहत 
कालावर्धीत सादर करुन सदर रकमेची प्रषतपूती षमळषवण्याकरीता वळेोवळेी पाठपुरावा करावा. 

8. प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प याांनी प्रकल्पामध्ये सह ाभी 
असलेल्या सवण षव ाभाांच्या यांरणाांमाफण त होणारा खचण प्रकल्पाांतभणत समाषवष्ट्ट घटकाांवर तसेच मांजूर 
खचण मयादेमध्ये प्रकल्पाांतभणत षवषहत पध्दतीनेच खचण होत असल्याबाबत खारी करावी. त्याचप्रमाणे 
सांबांषर्धत षनयांरण अषर्धकाऱ्याांनी तसेच प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प याांनी 
प्रकल्पाांतभणत मांजूर घटकाांच्या/ उप-घटकाांच्याच (Components/Sub-components) 
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अांमलबजावणीमध्ये राज्य शासन, जाभषतक बँक व ला ार्थ्यांच्या खचाच्या षवषहत वाटयाचे काटेकोर 
पालन होईल याची खबरदारी घ्यावी.   

9. शासन षनणणयाच्या अनुर्षांभाने प्रकल्प सांचालक (MACP), पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषर्ष पणन मांर्डळ, पुणे याांनी आवश्शयक त्या माभणदशणक सूचना 
षनभणषमत कराव्यात.  

10. षवत्त षव ाभाच्या षदनाांक 02.04.2018 च्या शासन पषरपरकानुसार खालील बाबी नमुद 
करण्यात येत आहेत : 
 

1) सदर खचण षवत्त षव ाभाने षनभणषमत केलेल्या षवषवर्ध माभणदशणक सुचनाांच ेव षवत्त षव ाभाच्या 
षदनाांक 02.04.2018 च्या शासन पषरपरकातील व त्यासोबतच्या पषरषशष्ट्टामध्ये नमूद 
केलेल्या अटीची पूतणता होईल याचे काटेकोर पालन करण्याबाबत प्रकल्प सांचालक याांनी 
दक्षता घ्यावी.   

2) मांजूर षनर्धी रु. 20311.00 लाख. 
3) माभील 3 मषहन्यापूवी षदलेल्या अनुदानापैकी 75% व त्यापेक्षा अषर्धक षनर्धी खचण झालेला 

आहे. 
4) ज्या लेखाषशर्षाखाली अनुदान षवतषरत करण्यात येत आहे त्या लेखाषशर्षाअांतभणत 1 

वर्षापूवीचे सांषक्षप्त देयक प्रलांषबत नाही. 
5) स्िाषनक स्वराज्य सांस्िाांना अनुदान देताना त्याांचेकरू्डन राज्य शासनास येणे नाही ककवा 

येणे रक्कम समायोषजत करण्याबाबत दक्षता घेतलेली आहे. 
6) वयैय्क्तक ला ािींचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आर्धार क्रमाांकासह सादर 

कराव,े ही बाब लाभू नाही. 
7) बाांर्धकाम षवर्षयक प्रस्तावाांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अषर्धकाऱ्याची मान्यता 

घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असेल. 
8) खरेदी षवर्षयक प्रषक्रया अद्योग वयावत उद्योग वोभ, ऊजा व कामभार षव ाभाच्या क्र.  ाांखस-2014/ 

प्र.क्र.82/ ाभ-III/उद्योग वोभ, षदनाांक 30.10.2015 च्या शासन आदेशानुसार करावी, ही बाब 
लाभू नाही. (जाभतीक बँकेच्या खरेदीषवर्षयक प्रषक्रयेबाबतचे र्धोरण लाभू आहे.) 

9) साषहत्य खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नाव ेECS द्वारे आहषरत करण्यात येईल.  
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11. षवत्त षव ाभाच्या षदनाांक 02.04.2018 च्या पषरपरकासोबत जोर्डलेल्या पषरषशष्ट्टातील मुद्दा 
क्रमाांक 8 मर्धील अटींची पूतणता होत असल्याचे प्रमाषणत करण्यात येत आहे. पषरषशष्ट्टातील अन्य मुदे्द 
सदर प्रकरणी लाभू होत नाहीत.   
12. सदर शासन षनणणय षनयोजन व षवत्त षव ाभाच्या सहमतीने व षनयोजन षव ाभाचे अनौसां क्र. 
136/1431 षद 21.08.2018 व  षवत्त षव ाभाच्या अनौसां क्र. 475/व्यय-2 षदनाांक 18.09.2018 
अन्वये षनभणषमत करण्यात येत आहे.  
13. सदर शासन षनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्र्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201810051150379202 असा आहे. हा शासन 
षनणणय षर्डजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  
    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 
 
           ( जयांत  ोईर ) 

                              कायासन अषर्धकारी, महाराष्ट्र शासन 
  

प्रत, 
1) मा.षवरोर्धी पक्षनेता षवर्धानस ा/षवर्धानपषरर्षद, षवर्धान वन, मुांबई  
2) मा.मांरी (कृषर्ष / पणन/पशुसांवर्धणन) याांचे खाजभी सषचव, मांरालय, मुांबई 
3) मा.राज्यमांरी (कृषर्ष/पणन/पशुसांवर्धणन) याांचे खाजभी सषचव, मांरालय, मुांबई 
4) अपर मुख्य सषचव/प्रर्धान सषचव/सषचव (कृषर्ष /पणन/ पशुसांवर्धणन/षवत्त/षनयेाजन), मांरालय, 

मुांबई 
5) आयुक्त (कृषर्ष), कृषर्ष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1 
6) आयुक्त (पशुसांवर्धणन), पशुसांवर्धणन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
7) अध्यक्ष व व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामांर्डळ, पुणे 
8) प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषर्ष षवकास प्रकल्प, पुणे 
9) महासांचालक, वनामती, र्धरमपेठ, नाभपूर 
10) पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
11) कायणकारी सांचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषर्ष पणन मांर्डळ, पुणे 
12) षव ाभीय कृषर्ष सहसांचालक,पुणे 
13) षजल्हा उपषनबांर्धक, सहकारी सांस्िा,(सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14) उप-आयुक्त, पशुसांवर्धणन, (सवण) 
15) षजल्हा अषर्धक्षक कृषर्ष अषर्धकारी, पुणे 
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, मुांबई/नाभपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) 
17) षजल्हा कोर्षाभार अषर्धकारी (सवण) 
18) षनवासी लेखापरीक्षा अषर्धकारी 
19) अवर सषचव/कक्ष अषर्धकारी (17-स/रोखशाखा),स.प.व व. षव ाभ, मांरालय, मुांबई 32. 
20) षनवर्डनस्ती (21-स).  
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