
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगम योजिेअतंगगत मंजूरी प्रदाि 
करण्यात आलले्या 7 कृषी प्रविया सहकारी संस्ांच्या 
प्रकल््ांिा प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
सहकार, ्णि ि िस्त्रोद्योग विगाग 

शासि विणगय िमाकं:प्रविया-1118/प्र.ि.136/1-स 
मंत्रालय विसतार, म ंबई-400032. 

वद.23 ऑक्टोबर, 2018 
िाचा:- 

1) सहकार, ्णि ि िस्त्रोदयोग विगाग, शासि विणगय ि: प्रविया-112004/प्र.ि.   
    162(अ)/9-स, वद. 12.10.2007. 

2) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-44/2017-FG/294/SA70192/271, वद. 07.02.2018 
3) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-41/2017-FG/297/SA70195/274, वद. 08.02.2018 
4) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-45/2017-FG/299/SA70197/272, वद.08.02.2018 
5) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-78/2017-FG/296/SA70194/121, वद.08.02.2018 
6) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-43/2017-FG/298/SA70196/273, वद.08.02.2018 
7) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:3-42/2017-FG/295/SA70195/275, वद.08.02.2018 
8) रा.स.वि.वि. ्त्र ि.NCDC:5-70/2017-F&V/300/SA70198/92, वद.08.02.2018 
9) वित्त विगाग, शासि विणगय ि: विअप्र-2013/प्र.ि.30/2013/विवियम,गाग-2, 

वद. 17.04.2015  
प्रसताििा:- 

राज्यातील शेतकऱयांिी उत््ावदत केलेल्या शेतमालास योग्य ि रासत गाि वमळािा तसेच,स्ाविक 
सतरािर रोजगार विर्ममती व्हािी या उदे्दशािे िाचा मधील ि.1 च्या शासि विणगयातील तरतूदींि सार राज्यातील 
कृषी प्रविया सहकारी संस्ािंा प्रकल््ाची ककमत रु.500.00 लाखाची कमाल मयादाच ेअवधिसत 1:9 या प्रमाणात 
अ ग्सहाय्य मंजूर करण्यात येते.  
2. प्रधािमंत्री वकसाि सं्दा योजिेअंतगगत कृषी प्रविया सहकारी संस्ांच ेक्लसटर उगारण्याचा प्रसताि 7 
कृषी प्रविया सहकारी संस्ािंी कें द्र शासिास सादर केलेला आहे. अशा प्रकारची क्लसटर असणारी ही ्हीलीच 
मागणी आहे. सदर 7 संस्ाचंे क्लसटर उगारण्यात येणार असल्याम ळे त्या ससं्ांिा प्रधािमंत्री वकसाि सं्दा 
योजिेअंतगगत एकवत्रतवरत्या ्ायागतू स विधा उगारण्यासाठी ि त्यांची देखगाल करण्याकवरता कें द्र शासिाकडूि 
अि दाि देण्यात येणार आहे. तद्ि षंगािे िाचा िमांक 1 च्या शासि विणगयातील तरत दीि सार सदर 7 ससं्ांच्या 
प्रसतािांची राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमकडे अ ग्सहाय्य मंजूरीसाठी विशेष बाब म्हणिू अग्रिमािे अ ग्सहाय्य 
मंजूरीसाठी राज्य शासिाकडूि वशफारस करण्यात आलेली होती. सदर प्रकल््ािंा िाचा मधील ि.2 ते 8 मधील 
्त्रांद्वारे राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि अ ग्सहाय्य देण्याकवरता मंजूरी प्रदाि करण्यात आलेली आहे. 
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमािे मंजूरी प्रदाि केलेल्या 7 कृषी प्रविया सहकारी संस्ांच्या प्रकल््ांिा प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती. त्याबाबत शासि खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
शासि विणगय:- 
 राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमािे खालील िम द 7 कृषी प्रविया सहकारी संस्ांच्या प्रकल््ािंा 
अ ग्सहाय्य मंजूर केलेले आहे. तद्ि षंगािे, कृषी प्रविया सहकारी संस्ांिा 1:9 या प्रमाणात अ ग्सहाय्य वितवरत 
करण्याच्या योजिेंतगगत खालील 7 कृषी प्रविया सहकारी संस्ांच्या प्रकल््ांिा प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
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1) य िाशक्ती शेतीमाल प्रविया सहकारी संस्ा मयावदत, आळते, ता. हातकणंगल,े वज.कोल्हा्रू 
सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, संस्ेचा िोंदणी िमांक के्ीआर/ 
एचएलई/्ीआरडी/(अे)/152/2007-2008/सि 2007, वदिाकं 7/08/2007 असा आहे. संस्ेच े
कायगक्षेत्र कोल्हा्रू वजल्या् रते मयादीत असिू, संस्ेच्या रक्कम रु.357.67 लाख वकमतीच्या “डाळ 
प्रविया” प्रकल््ास राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.07.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील 
आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
           

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60%            214.60 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36%            128.76 

                                   एकूण:-        96%        343.36 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4%            14.31 

 एकूण:-    100%         357.67 
 

2) वकसाि ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. सोसायटी वल. उंबडे, ता.िगैििाडी, वज.कसध द गग. 
सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, ससं्ेचा िोंदणी िमाकं 
के्ीआर/व्हीडब्लल्यूडी/्ीआरजी/(अ)े/114/सि 2011, वदिांक 26.04.2011 असा आहे. संस्ेच े कायगक्षेत्र 
कसध द गग वजल्या् रते मयादीत असूि, संस्ेच्या रक्कम रु.391.86 लाख वकमतीच्या “गात प्रविया” प्रकल््ास 
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60%            235.12 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36%            141.07 

                                   एकूण:-        96%        376.19 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4%            15.67 

 एकूण:-    100%         391.86 
 

3) श्रयेश ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. इडंसरीज वल. माणगांि ता. हातकणंगले, वज. कोल्हा्रू 
सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असिू, संस्ेचा िोंदणी िमाकं के्ीआर/ 
एचएलई/्ीआरजी/(अ)े/157/सि 2007, वदिाकं 25.07.2008 असा आहे. संस्ेचे कायगक्षते्र कोल्हा्रू 
वजल्या् रते मयादीत असूि, संस्ेच्या रक्कम रु. 355.66 लाख वकमतीच्या “सोयाबीि प्रविया” प्रकल््ास 
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
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अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60% 213.40 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36%    128.04 

                                   एकूण:-        96% 341.44 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4%  14.22 

 एकूण:-    100% 355.66 
 

4) जयकहद ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. सोसायटी वल. आजरा, ता. आजरा, वज. कोल्हा्रू 
सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, ससं्ेचा िोंदणी िमाकं 
के्ीआर/एचएलई/्ीआरजी/(अे)/157/सि 2007, वदिाकं 25.07.2008 असा आहे. संस्ेच ेकायगक्षेत्र कोल्हा्रू 
वजल्या् रते मयादीत असूि, ससं्ेच्या रक्कम रु.345.97 लाख वकमतीच्या “काजू प्रविया” प्रकल््ास राष्ट्रीय 
सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य मंजूर 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60% 207.58 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36%     124.55 

                                   एकूण:-        96% 332.13 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4%   13.84 

 एकूण:-    100% 345.97 
 

5) श्री महालक्ष्मी शेतीमाल प्रविया सहकारी संस्ा मयावदत, आिळी ब ., ता. राधािगरी, वज. कोल्हा्रू 

सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, ससं्ेचा िोंदणी िमाकं 
के्ीआर/आरएिआय/्ीआरजी/(अे)/166-िाय.आर.2009-10, वद.13.05.2009 असा आहे. ससं्ेच ेकायगक्षते्र 
कोल्हा्रू वजल्या् रते मयादीत असिू, संस्ेच्या रक्कम रु.397.66 लाख वकमतीच्या “गात प्रविया” प्रकल््ास 
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60% 238.60 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36%      143.15 

                                   एकूण:-        96% 381.75 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4% 15.91 

 एकूण:-    100% 397.66 
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6) िॅशिल ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. इडंसरीज वल. कोल्हा्रू., ता. करिीर, वज. कोल्हा्रू 

सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, ससं्ेचा िोंदणी िमाकं 
के्ीआर/केव्हीआर/्ीआरजी/(अे)/151/सि 2007, वदिांक 07.08.2007 असा आहे. संस्ेचे कायगक्षते्र 
कोल्हा्रू वजल्या् रते मयादीत असूि, संस्ेच्या रक्कम रु.437.18 लाख वकमतीच्या “गात प्रविया” प्रकल््ास 
राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात अ ग्सहाय्य 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60% 262.31 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36% 157.38 

                                   एकूण:-        96% 419.69 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4% 17.49 

 एकूण:-    100% 437.18 
 

7) मेरो ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. सोसायटी वल. िङडी ता. वमरज, वज. सांगली 

सदर संस्ेची िोंदणी सहकार कायद्याअंतगगत झालेली असूि, ससं्ेचा िोंदणी िमाकं 
एसएएि/एमआरज/े्ीआरजी/(अे)/118/2008-09/सि 2008, वदिाकं 18.12.2008 असा आहे. संस्ेच े
कायगक्षेत्र सांगली वजल्या् रते मयादीत असिू, संस्ेच्या रक्कम रु.437.18 लाख वकमतीच्या “द्राक्ष प्रविया” 
प्रकल््ास राष्ट्रीय सहकारी विकास विगमाकडूि वद.08.02.2018 रोजीच्या ्त्राद्वारे खालील आकृतीबधंात 
अ ग्सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

अ.ि. त्वशल आकृती बंधाप्रमाणे 
     (रु. लाखात) 

आर्म्क आकृवतबंध     
(रु. लाखात) 

1 रा.स.वि.वि. कजग       60% 294.28 
2 रा.स.वि.वि. कडूि शासिास ग ंतिणकू कजग त्ा 

शासिाकडूि संस्ेस गागगांडिल 
      36% 176.70 

                                   एकूण:-        96% 470.84 
     3 संस्ेच ेसिगागगांडिल          4% 19.62 

 एकूण:-    100% 490.46 
 

2.  उ्रोक्त ्वरच्छेदामध्ये िम द 7 संस्ांच्या प्रकल््ांिा रा.स.वि.वि. िे मंजूर केलेल्या आकृतीबधंात 
खालील अटींच्या अधीि राहूि प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अ) सदर संस्ांिा वद.12.10.2007 रोजीच्या शासि विणगयामधील सिग अटी ि शतीच ेआिश्यक त्या स धारणांसह 
्ालि करणे अवििायग राहील. 
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आ) सदर संस्ांिा शासिाच्या गागगांडिल ्रतफेडीच्या िेहमीच्या अटी ि शती (त्यात काही स धारणा/बदल 
असल्यास त्यासह) बधंिकारक राहतील. 

इ) सदर प्रकल््ांतगगत होणाऱया खचाच ेउ्योवगता प्रमाण्त्र आवण लेखा्वरक्षा अहिाल िळेोिळेी सादर करणे 
संस्ांिा अवििायग राहील. 

ई) संस्ांिी रा.स.वि.वि. च्या  मंजूरी आदेशामध्ये दशगविण्यात आल्याि सार बाबिार प्रकल््ािर खचग करािा, 
यामध्ये िाढ झाल्यास त्याप्रमाणे शासिाची ्िूग् रिािगी घेण्यात यािी. त्ा्ी, िाढीि खचग सिबळािर करािा. 

उ) सदर संस्ांिी गागगांडिल उगारुि शेअर सटीफीकेट वितरीत केल्यािंतर त्यािंा शासकीय गागगांडिलाचा 
्वहला हप्ता उ्लब्लध अ ग्सकंल््ीय तरत द ि अन्य संस्ांची मागणी लक्षात घेऊि वितवरत करण्यात येईल. 

ऊ) संस्ांिी सिगागगांडिला्ोटी गागधारकािंा प्रमाण्त्र (शेअर सटीफीकेट) वितरीत केल्याबाबतचा ् रािा 
रवजसटरच्या िोंदिहीसह सादर करणे बधंिकारक राहील. 

ए) सदर योजिेकवरता िार्मषक अ ग्सकंल््ात ज्या प्रमाणात विधीची उ्लब्लधता होईल, त्याि सार सदर ससं्ांच्या 
प्रकल््ास योग्य त्या हप्त्यामध्ये विधीच ेवितरण करण्यात येईल. 

ऐ) रा.स.वि.वि. च्या मंजूरी आदेशामध्ये िम द केलेल्या अटी ि शती आहे त्याच सिरु्ात सदर संस्ांिा लागू 
राहतील. 

3.  संस्ांिा सदर प्रकल््ासाठी िळेोिळेी शासिाकडूि देण्यात येणाऱया रक्कमेचा विवियोग ससं्ा आिश्यक 
त्याच बाबींकवरता करीत आहे, याबाबतच ेवियंत्रण ्णि सचंालक, महाराष्ट्र राज्य, ् णे यांिी ठेिाि ेि याबाबतचा 
अहिाल शासिास िळेोिळेी सादर करण्यात यािा. त्याचप्रमाणे ्णि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, ् णे ि संबधंीत 
वजल्हा उ्विबधंक, सहकारी संस्ा यांिी ससं्ेच्या कामकाजािर आवण प्रकल्् उगारणीिर लक्ष ठेिाियाच ेआहे. 
विहीत िळेेत प्रकल्् उगारणी करणे, शासिाच्या रा.स.वि.वि. सह अ ग्सहाय्याची ्रतफेड होईल, त्यात 
अवियवमतता होणार िाही याचंी सिगसिी देखरेख करािी. 

4. ्णि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, ् णे यािंी सदर वतमाही अहिाल त्ासिू ि च कता शासिास सादर 
करािा. जर या कामी संस्ाकंडूि क चराई झाल्यास मंजूर अ ग्सहाय्याची एकरकमी िस ली करण्याच ेअवधकार 
शासि राखूि ठेिीत आहे. ससं्ांचे प्रकल्् विवहत म दतीत ्णूग करण्याबाबत संस्ांिी योग्य ती काळजी घ्यािी, 
याबाबत संस्ांच्या संचालकािंा/्दावधकाऱयांिा जबाबदार धरण्यात येईल. 

5. या प्रकल््ांच्या खचामध्ये िाढ झाल्यास सदर िाढीि ककमत संस्ािंी सिबळािर उगी कराियाची आहे. 
िाढीि प्रकल्् ककमतीमध्ये शासिाच्या अ ग्सहाय्याचा कोणताही सहगाग राहणार िाही याची संस्ािंी िोंद घ्यािी. 

6. हे आदेश वित्त विगागाच ेिाचा मधील िमाकं 9च्या शासि विणगय ि.विअप्र-2013/प्र.ि.30/ 2013/ 
विवियम, गाग-2, वद.17.04.2015 सोबतच्या ्वरवशष्ट्टातील अि िमाकं 4, ्वरच्छेद ि.27(2) (अ) ि सार 
विगागास प्रदाि करण्यात आलेल्या अवधकारान्िये विगगवमत करण्यात येत आहेत.  
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7. सदर शासि विणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्ळािर उ्लब्लध 
करण्यातआला असिू त्याचा संकेताक 201810241144048702  असा आहे. हा आदेश वडजीटल सिाक्षरीिे 
साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदेशाि सार ि िािािे.      

 
            ( ज.म. अबंादे ) 
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
01. मा. राज्य्ाल महोदय यांचे प्रधाि सवचि 
02. मा. म ख्यमंत्री यांच ेअप््र म ख्य सवचि 
03. मा. मंत्री (्णि) यांच ेखाजगी सवचि 
04. मा.राज्यमंत्री (्णि) याचंे खाजगी सवचि 
05. महालेखा्ाल-1 (लेखा ्वरक्षा), महाराष्ट्र, म ंबई. 
06. महालेखा्ाल-1 (लेखा ि अि ज्ञयेता), महाराष्ट्र, म ंबई. 
07. महालेखा्ाल-2 (लेखा ्वरक्षा), महाराष्ट्र, िाग्रू. 
08. महालेखा्ाल-2 (लेखा ि अि ज्ञयेता), महाराष्ट्र, िाग्रू. 
09. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, म ंबई. 
10. वििासी लेखा ्वरक्षा अवधकारी, म ंबई. 
11. वजल्हा कोषागार अवधकारी, ् णे. 
12. सहकार आय क्त ि विबधंक, सहकारी संस्ा, महाराष्ट्र राज्य, ् णे. 
13. ्णि सचंालक, महाराष्ट्र राज्य, ् णे. 
14. कक्ष अवधकारी, वियोजि विगाग (काया.1431) मंत्रालय, म ंबई. 
15. कक्ष अवधकारी, वित्त विगाग (व्यय-2)/(अ ग्सकंल््-13), मंत्रालय, ् णे. 
16. संबधंीत सिग वजल्हा उ्विबधंक, सहकारी संस्ा,  
17. लेखावधकारी, ्णि सचंालिालय, महाराष्ट्र राज्य, ् णे-1. 
18. कायासि अवधकारी (17-स), सहकार, ्णि ि िस्त्रोदयोग विगाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
19. कायासि अवधकारी (21-स), सहकार, ्णि ि िस्त्रोदयोग विगाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
  20. अध्यक्ष, “य िाशक्ती शेतीमाल प्रविया सहकारी संस्ा मयावदत, आळते, ता. हातकणंगले,     
         वज.कोल्हा्रू” 
  21. अध्यक्ष, “वकसाि ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. सोसायटी वल. उंबडे, ता.िगैििाडी, वज.कसध द गग.” 
  22. अध्यक्ष, “श्रेयश ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. इंडसरीज वल. माणगांि ता. हातकणंगले, वज. कोल्हा्रू” 

        23. अध्यक्ष,”जयकहद ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. सोसायटी वल. आजरा, ता. आजरा, वज. कोल्हा्रू” 
  24. अध्यक्ष,”श्री महालक्ष्मी शेतीमाल प्रविया सहकारी ससं्ा मयावदत, आिळी ब ., ता. राधािगरी,  
        वज. कोल्हा्रू” 
  25. अध्यक्ष,” िॅशिल ॲग्रो प्रोसेकसग को-ऑ्. इंडसरीज वल. कोल्हा्रू., ता. करिीर, वज. कोल्हा्रू” 
  26. अध्यक्ष,”मेरो ॲग्रो प्रोसकेसग को-ऑ्. सोसायटी वल. िङडी ता. वमरज, वज. सांगली” 
  27. वििडिसती (1-स). 
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