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प्रस्िावना:- 
     महाराष्ट्र राज्याि जागतिक बकँ (IBRD) सहाय्यीि,”महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम कृति तवकास  प्रकल्प” व 
“महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान” या दोन प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी  करण्याि आली 
आहे. या प्रकल्पाचंी यशस्वी अंमलबजावणी लक्षाि घेिा, जागतिक बँकेने या प्रकल्पाच्या देखील 
भतवष्ट्यकालीन अंमलबजावणीसाठी स्विंत्रपणे प्रस्िाव सादर करण्याऐवजी एकच संयुक्ि प्रकल्प प्रस्िाव 
सादर करण्याच ेसूिोवाच केले  होिे. त्यानुिंगाने तनयोजन व तवत्त तवभागाच्या सहमिीने महाराष्ट्र राज्य 
कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन (SMART) प्रकल्पाचा प्राथतमक प्रकल्प अहवाल (PPR) ियार करुन 
पणन तवभागाने तदनाकं 25.05.2018 च्या पत्रान्वये कें द्र शासनास सादर केला होिा. या प्रकल्पामध्ये 
जागतिक बँकेच्या अथतसहाय्याबरोबरच अग्रगण्य खाजगी कंपन्याचं्या सामातजक उत्तरदातयत्व तनर्ीद्वारे 
(CSR fund) महाराष्ट्राि  प्रथमच स्थापण्याि आलेल्या ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशनच्या (VSTF) 
तनर्ीचा महाराष्ट्रािील ग्रामीण शेिकरी याचं्या तवकासासाठी तवतनयोग करण्याि येणार आहे. या 
प्रकल्पािंगति शेिकरी उत्पादक गटाचंी तनर्ममिी व त्याचं्या सतक्रय सहभागाद्वारे शेिकऱयानंा बाज़ारपेठशी 
जोडणे, शेिमालाचे काढणी पश्चाि व्यवस्थापन व प्राथतमक प्रतक्रयेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकासंाठी 
सुरतक्षि खाद्य (Safe Food) उत्पातदि करण्यास मदि करणे आतण या सवत उपक्रमादं्वारे शेिकऱयाचं्या 
उत्पन्नाि वाढ करून त्याचं्यासाठी उपतजतवकेचे स्त्रोि तनमाण करणे हा प्रमुख उदे्दश आहे. 
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            पणन तवभागाने कें द्र शासनास सादर केलेल्या या प्रकल्पाच्या प्राथतमक प्रकल्प आराखडयास 
(PPR) कें द्र शासनाने तदनाकं 9 जुल,ै 2018 रोजीच्या पत्रान्वये ित्वि: मंजुरी प्रदान केली आहे िसेच, 
प्रकल्पाचा अहवाल ियार करिेवळेी छाननी सतमिीचे अतभप्राय, प्रकल्पाि सहभागी तवतवर् तवभागाशंी 
संबंतर्ि कें द्रीय मंत्रालयाचंा िसेच तनिी आयोगाच्या अतभप्रायाचंा समावशे करण्याच्या अटीस अर्ीन राहून 
सदर  प्रकल्पाची  जागतिक बकेँकडे तशफारस केली  होिी. िद्नंिर जागतिक बकेँने त्याचं्या तदनाकं 20 
जुलै, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकल्पास ित्वि: मान्यिा देण्याि येि असल्याचे राज्य शासनास 
कळतवले आहे. त्यानुिंगाने तदनाकं 24.07.2018 रोजीच्या शासन तनणतयान्वये प्रस्िातवि SMART 
प्रकल्पास शासनाने ित्वि: मान्यिा तदली आहे. िसेच प्रकल्पासाठी मंुबई यथेे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
स्थापण्यास मंजूरी देण्याि आलेली आहे. सद्यस्स्थिीि, मंुबई येथे नानाजी देशमुख कृति संजीवनी 
प्रकल्पाच्या कायालयाि महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन प्रकल्पाचे (SMART) कामकाज 
िात्पुरत्या स्वरुपाि सुरु करण्याि आले आहे. सदर शासन तनणतयान्वये या प्रकल्पाकतरिा स्विंत्र 
अथतसंकल्पीय िरिूद उपलब्र् होईपयंि प्रकल्पाच्या आखणीकतरिा येणारा खचत महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम कृति 
तवकास प्रकल्पाच्या िरिदुीिून भागतवण्याबाबि िसेच  आवश्यकिेनुसार सदर प्रकल्पाच्या मनुष्ट्यबळ व 
अन्य संसार्नाचंा वापर करण्याबाबि तनणतय झाला आहे.  िथातप,  महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम कृति तवकास प्रकल्प 
बंद झाल्याने महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन (SMART) प्रकल्पास लखेातशित उपलब्र् 
होऊन तनर्ीची िरिूद होईपयंि सदर प्रकल्पािंगति पदाचं्या विेनादी बाबींवरील खचासाठी VSTF ने 
आवश्यक तनर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबिची बाब शासनाच्या तवचारार्ीन होिी.   
 

           त्याचप्रमाणे सदर प्रकल्पाचा आराखडा ियार करण्यासाठी पूणत वळे आवश्यक मनुष्ट्यबळ उपलब्र् 
करुन देण्यासाठी पदतनर्ममिी करणे, सदर आराखडा ियार करण्याकामी तवतवर् सल्लागार संस्थाचंी तनवड 
करणे, प्रकल्पािंगति कामकाजासाठी तवतवर् संस्थांचे आवश्यक सहकायत घेण्याकतरिा त्याचं्याशी करार/ 
सामंजस्य करार करण्यास अनुमिी देणे, प्रकल्पाकतरिा राज्य स्िरीय सुकाण ूसतमिी गठीि करणे आतण 
प्रकल्पाच्या ियारीकतरिा अथतसंकल्पीय िरिूद उपलब्र् करुन देणे इ. प्रस्िाव शासनाच्या तवचारार्ीन 
होिे. त्यानुिंगाने मंत्रीमंडळाने तदनाकं 08 जानेवारी, 2019 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीि तदलेल्या 
मान्यिेनुसार पुढीलप्रमाणे शासन तनणतय तनगततमि करण्याि येि आहे. 
 

शासन तनणतय:- 
1. जागतिक बँक (IBRD) अथतसहाय्यीि “महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन 

(SMART)” हा सुमारे रु.2220 कोटी (300 दशलक्ष डॉलर) गंुिवणकूीचा प्रकल्प राबतवण्यास 
ित्वि: मान्यिा देण्याि येि आहे.   

2. िसेच सदर प्रकल्पाचा आराखडा ियार करण्यासाठी भारिीय प्रशासन सेविेील अतर्काऱयानंा 
प्रकल् प सचंालक ्हणनू नामतनददेशतशि करुन त्याचंे अतर्पत्याखाली आवश्यक मनुष्ट्यबळासह 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project Management Unit) स्थापन करण्यास मान्यिा देण्याि येि 
आहे.  
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3. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणीचा कालावर्ी 6 विदेश असणार आहे. या प्रकल्पािंगति जागतिक बँकेच्या 
कजाचा  70 % तहस्सा (रु. 1554 कोटी) व राज्य शासनाचा 26.67 % तहस्सा (रु. 592 कोटी)  
रातहल आतण ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशनचा 3.33% तहस्सा (रु.74 कोटी) राहील (1US$ 
= रु.74 या तवतनमय दराने). 

4. सदर प्रकल्पासाठी  कृति तवभाग नोडल तवभाग ्हणनू कामकाज पाहील आतण पदुम तवभाग, पणन 
तवभाग, सहकार तवभाग, ग्राम तवकास तवभाग हे तवभाग व त्याचं्या अतर्नस्ि यंत्रणा प्रकल्पािंगति 
सहभागी तवभाग (Line Departments) असिील.   

5. आयुक्ि (कृति) यानंा सदर प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक ्हणनू नामतनददेशतशि करण्याि येि असून 
प्रकल्प सचंालकाचं्या अतर्नस्ि प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षािंगति (PMU) सवत तवभागानंी आपापले 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit) स्थातपि कराविे. 

6. सदर प्रकल्पािंगति सहभागी तवभागांमध्ये समन्वय सार्ण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, VSTF 
याचंे अध्यक्षिेखाली प्रकल्प समन्वय सतमिी (PCC) गठीि करण्याि येि आहे. सदर सतमिीचा 
िपशील पतरतशष्ट्ट “अ” मध्ये दशततवला आहे. 

7. या प्रकल्पाचा आराखडा ियार करण्याकतरिा उच्चस्िर सतचव सतमिीच्या मान्यिेने प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षाकतरिा पतरतशष्ट्ट “ब” नुसार प्रथम टप्पप्पयाि पूणतवळे 37 पदे (14 शासकीय व 23 
कंत्राटी) कृति आयुक्िालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपाि तनमाण करण्याि यावीि. सदर 
अतर्कारी / कमतचाऱयाचं्या विेनादी बाबी प्रकल्पाकतरिा उपलब्र् करुन देण्याि येणाऱया 
अथतसंकल्पीय िरिूदीिून भागतवण्याि यावी. प्रकल्पाचा आराखडा ियार झाल्यानंिर जागतिक 
बँकेच्या सूचनेनुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजवणीकतरिा आवश्यक पदाचंा आकृिीबंर् यथावकाश 
उच्चस्िर सतचव सतमिीच्या मान्यिेने मंजूर करण्याि यावा.  

8. प्रकल्पाकतरिा एखाद्या तवभागाशी संबंतर्ि शासकीय अतर्काऱयाच्या पदावर प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षास सुयोग्य अतर्कारी उपलब्र् होि नसल्यास, त्या तवभागाच्या संवगािील लगिच्या कतनष्ट्ठ 
अतर्काऱयामरू्न सदर पद श्रेणी अवनि करुन भरण्याि यावीि.  

9. संदभत क्रमाकं 4 येथील शासन तनणतयान्वये या प्रकल्पाकतरिा स्विंत्र अथतसंकल्पीय िरिूद उपलब्र् 
होईपयंि प्रकल्पाच्या आखणीकतरिा येणारा खचत महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम कृति तवकास प्रकल्पाच्या 
िरिुदीिून भागतवण्याबाबि िसेच आवश्यकिेनुसार सदर प्रकल्पाच्या मनुष्ट्यबळ व अन्य 
संसार्नाचंा वापर करण्याबाबि तनददेशतशि केले होिे.  िथातप,  सद्य:स्स्थिीि महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम 
कृति तवकास प्रकल्प बदं झाल्याने, प्रकल्पाचा आराखडा िािडीने ियार करण्याकतरिा प्रकल्पास 
आवश्यक सल्लागार / िज्ञ ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशनने (VSTF) त्याचं्या आस्थापनेवरुन 
उपलब्र् करुन द्याविे आतण त्याचं्या विेनादी बाबी VSTF ने भागवाव्याि. त्याचप्रमाणे 
प्रकल्पाकतरिा प्रस्िातवि पदाचंा आकृिीबंर् मंजूर झाल्यानंिर स्विंत्र मनुष्ट्यबळ पुरवठा संस्थेची 



शासन तनणतय क्रमांकः कृव्यप्र - ४६18/प्र.क्र.१०२/८-अ े
 

पृष्ट्ठ 9 पैकी 4 

तनयुक्िी करणे िसेच, प्रकल्पास लेखातशित उपलब्र् होऊन तनर्ीची िरिदू होईपयंि या पदाचं्या 
विेनादी बाबींवरील खचासाठी VSTF ने आवश्यक तनर्ी उपलब्र् करुन द्यावा.  

10. प्रकल्पाकतरिा स्विंत्र मनुष्ट्यबळ पुरवठा संस्थेची तनयुक्िी करण्याची प्रतक्रया प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाने सुरु करावी व सदर संस्थेची तनयुक्िी झाल्यानंिर प्रकल्पाकतरिा आवश्यक असणारी सवत 
कंत्राटी पदे स्विंत्र मनुष्ट्यबळ पुरवठा संस्थेमाफत ि बाहयस्त्रोि पध्दिीने भरावीि. 

11. प्रकल्पाचा आराखडा ियार करिेवळेी तवतवर् सल् लागार संस्थाचंी (Consultancy Services) 
तवतहि प्रतक्रयेद्वारे तनवड करण्यास िसेच, आवश्यक िेथे तवतवर् संस्थाचंे (कें द्र व राज्य शासनाच्या 
संस्था, आंिरराष्ट्रीय संस्था, तवद्यापीठे, अन्य अशासकीय संस्था इ.) सहकायत घेण्यास प्रकल्प 
संचालकानंा प्रातर्कृि करण्याि यावे, सदर प्रयोजनाथत त्यानंा समुतचि प्रशासकीय व तवत्तीय 
अतर्कार प्रदान करण्याि याविे. 

12. प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष जागतिक बँकेच्या िञाचं्या िसेच कृति तवभागाच्या मागतदशतनाखाली 
कामकाज पाहील िसेच सुकाण ू सतमिीच्या मान्यिेने प्रकल्पािंगति नवीन घटक/ उपघटकाचंा 
समावशे करु शकेल अथवा प्राथतमक प्रकल्प अहवालामध्ये प्रस्िातवि केलेल्या घटकाचंी व्याप्पिी 
कमी-जास्ि करु शकेल.  प्रकल्प आराखडयाि अंतिमि: समातवष्ट्ट करावयाचे घटक / उपघटक व 
तवभाग तनहाय राबवावयाच्या बाबी, त्याचं्या तवत्तीय बाबी, प्रकल्प अंमलबजावणीची रुपरेिा व 
संतनयंत्रण तवियक बाबींचा सतवस्िर िपशील प्रकल्प आराखडयाि अंतिम करावा. त्यातशवाय 
प्रकल्पाकतरिा आवश्यक असलेल्या तवतवर् पुस्स्िका (तवत्तीय पुस्स्िका, प्रापण पुस्स्िका, पयावरण व 
सामातजक व्यवस्थापन पुस्स्िका इ.) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामाफत ि ियार करण्याि याव्याि. सदर 
प्रकल्पाच्या सतवस्िर प्रकल्प अहवालास (DPR/PIP) व तवतवर् पुस्स्िकानंा (Manuals) 
मंत्रीमंडळाची मान्यिा घेऊन जागतिक बँकेसोबि प्रकल्पाचा करारनामा करण्याि यावा.   

13. या प्रकल्पाशी तनगडीि र्ोरणात्मक बाबींवर राज्य पािळीवरुन तनणतय घेणे, प्रकल्पािंगति तवतवर् 
बाबी/ घटक/ प्रकल्प अंतिम करणे/ बदल करणे, प्रकल्पाचा वार्मिक कृिी आराखडा अंतिम करणे, 
प्रकल्पाच्या प्रगिीचा वळेोवळेी आढावा घेऊन राज्य स्िरावरुन संतनयंत्रण करणे आतण प्रचतलि 
तवतवर् शासकीय योजनांशी प्रकल्पाची सागंड घालण्यासाठी (convergence) संबंतर्ि तवभागानंा 
तनदेतशि करण्यासाठी मुख्य सतचवाचं्या अध्यक्षिेखाली प्रकल्प सुकाण ू सतमिी पतरतशष्ट्ट “क”   
मध्ये दशततवल्याप्रमाणे गठीि करण्याि येि आहे. 

14. प्रकल्पाचा आराखडा ियार करण्याकतरिा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाला आवश्यक राज्य तहस्स्याचा 
व बाहय तहस्याचा तनर्ी उपलब्र् करुन देण्यासाठी स्विंत्र लेखाशीित उघडण्याि यावीि व 
त्याखाली सन २०१९-२० पासून अथतसंकल्पीय िरिूद करण्याि यावी. या प्रकल्पास जागतिक 
बँकेची मंजूरी तमळाल्याच्या तदनाकंापूवी 12 मतहन्यामंध्ये झालेल्या खचापैकी पात्र बाबींवरील 
खचाच्या 70% मयादेि (बाहय तहस्स्याची) प्रतिपूिी जागतिक बँकेकडून तमळवावी व जागतिक 
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बँकेकडून प्रतिपूिीची रक्कम वगळिा प्रकल्पाच्या ियारीकतरिा होणारा उवततरि सवत खचत राज्य 
शासनाने करावा. 

15. या प्रकल्पाकतरिा जागतिक बँक व इिर स्त्रोिािंून तनर्ी उपलब्र् होणार असल्यामुळे प्रकल्पािंगति 
प्राप्पि होणाऱया तनर्ीचे संतनयंत्रण, उपयोतगिा प्रमाणपत्र, अंकेक्षण व इिर संबंतर्ि बाबी 
सुतनयोतजिपणे करणे शक्य व्हाव े ्हणून प्रकल्पाकतरिा बाहय व राज्य तहश्श्याच्या एकूण सुमारे 
रु.2146 कोटी तनर्ीची िरिूद (290 दशलक्ष डॉलर) कृति तवभागाने त्याचं्या वार्मिक तनयिव्ययािून 
करावी िथातप, सदर तनर्ी प्रकल्पािंगति सवत तवभागानंा उपलब्र् करुन द्यावयाचा असल्याने 
तनयोजन तवभागाने कृति तवभागास सदर तनर्ी अथतसंकल्पीि करण्याकतरिा अतितरक्ि तनयिव् यय 
उपलब्र् करुन द्यावा. 

16. सदर शासन तनणतय तनयोजन तवभागाच्या मान्यिेने व तवत्त तवभागाच्या अनौपचातरक संदभत क्रमाकं -
294/2019/ व्यय -१, तदनाकं १८ जानेवारी, 2019 अन्वये प्राप्पि मान्यिेनुसार तनगततमि करण्याि 
येि आहे. 

17. सदर शासन तनणतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर उपलब्र् 
करण्याि आला असून त्याचा संकेिांक 201901191232507901 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,  
 
 

 
                             ( तकरण पाटील ) 

                                       उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 

1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई 
2. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई  
3. अतितरक्ि मुख्य सतचव  (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
4. अतितरक्ि मुख्य सतचव  (तनयोजन), तनयोजन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
5. प्रर्ान सतचव (पदुम व पणन), कृिी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6. प्रर्ान सतचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्रर्ान सतचव (ग्राम तवकास), ग्राम तवकास तवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
8. सतचव (कृति), कृति व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
9. सतचव (जलसंर्ारण), मृदा व जलसंर्ारण तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 

10. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृति संजीवनी प्रकल्प, मंुबई 
11. आयुक्ि (कृति), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
12. आयुक्ि, पशुसंवर्तन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
13. आयुक्ि, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. प्रकल्प संचालक,  महाराष्ट्र स्पर्ाक्षम कृति तवकास प्रकल्प, पणेु 
15. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान, मंुबई  
16. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
17. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशन, मंुबई 
18. व्यवस्थापकीय संचालक,  मतहला आर्मथक तवकास महामंडळ, मंुबई 
19. व्यवस्थापकीय संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास महामंडळ, मंुबई 
20. मुख्य कायतकारी अतर्कारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान, मंुबई 
21. मुख्य कायतकारी अतर्कारी, ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशन, पणेु 
22. कायतकारी सचंालक,  महाराष्ट्र राज्य कृति पणन मंडळ, पणेु 
23. महालेखापाल 1/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुञयेिा) मंुबई/ नागपरू 
24. सह संचालक लेखा व कोिागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबई 32 
25. अतर्दान व लेखातर्कारी, मंुबई/ तनवासी लेखा अतर्कारी, मंुबई 
26. मातहिी व जनसंपकत  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 32. 
27. तनवडनस्िी (८-अे). 
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परिशिष्ट - अ 

महािाष्टर  िाज्य कृशि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 

प्रकल्प समन्वय सशमर्ी (Project Coordination Committee)  

अ.क्र. पदनाम  

1 व्यवस्थापकीय संचालक,  ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशन अध्यक्ष 

2 प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) उपाध्यक्ष 

3 आयुक्ि (कृति),  सदस्य 

4 आयुक्ि, पशुसंवर्तन सदस्य 

5 आयुक्ि, सहकार सदस्य 

6 पणन संचालक सदस्य 

7 मुख्य कायतकारी अतर्कारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान सदस्य 

8 व्यवस्थापकीय संचालक,  मतहला आर्मथक तवकास महामंडळ सदस्य 

9 कायतकारी संचालक,  महाराष्ट्र राज्य कृति पणन मंडळ सदस्य 

10 व्यवस्थापकीय संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास महामंडळ सदस्य 

11 मुख्य कायतकारी अतर्कारी, ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशन सदस्य 

1२   तनमंतत्रि िांतत्रक सल्लागार व अन्य सदस्य अध्यक्षाचं्या 

परवानगीने 

13 प्रकल्प सचंालक, महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन 

(SMART) 

सदस्य सतचव 
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पतरतशष्ट्ट - ब 
महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन (SMART) 

 

अ.
क्र. 

पदनाम तनयुक्िी स्वरूप प्रस्िातवि विेन/मानर्न आवश्यक 
पद संख्या 

1 प्रकल्प संचालक आयुक्ि (कृति)/ भा.प्र.स.े 
अतर्कारी 

अनुञेयिेप्रमाणे 1 

2 अतितरक्ि प्रकल्प संचालक संवगत पद (मंत्रालयीन उप 
सतचव संवगाच ेपद)  

रु.15600-39100 
(गे्रड प े7600) 

 

1 

3 तवत्त तवशेिञ  संवगत पद (उप संचालक,    
महाराष्ट्र तवत्त व लेखा सेवा) 

रु.15600-39100 
(गे्रड प े6600) 

 

1 

4 र्ोरण तवश्लिेक संवगत पद (महाराष्ट्र कृति सवेा 
गट अ) 

रु.15600-39100 
(गे्रड प े6600) 

 

1 

5 संतनयंत्रण व मुल्यमापन िज्ञ संवगत पद (महाराष्ट्र कृति सवेा 
गट अ) 

रु.15600-39100 
(गे्रड प े6600) 

 

1 

6 प्रशासकीय अतर्कारी संवगत पद (मंत्रालयीन कक्ष 
अतर्कारी) 

रु.15600-39100 
(गे्रड प े5400) 

1 

7 िंत्र अतर्कारी संवगत पद (महाराष्ट्र कृति सवेा 
गट ब) 

रु.9300-34800 
(गे्रड प4े600) 

4 

8 लेखातर्कारी संवगत पद (महाराष्ट्र तवत्त व 
लेखा सेवा गट ब) 

रु.9300-34800 
(गे्रड प े4600) 

2 

9 सहाय्यक लखेातर्कारी संवगत पद (महाराष्ट्र तवत्त व 
लेखा सेवा गट क) 

रु.9300-34600 
(गे्रड प े4400) 

2 

10 कृति व्यवसाय मलू्यसाखळी िज्ञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

11 पणन तवश्लेिक कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

12 पशुर्न व दुग्र्व्यवसाय िज्ञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 
13 प्रापण िज्ञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 
14 मातहिी िंत्रञान व्यवस्थापक कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

15 उदयोजक तवकास सह ससंार्न 
तनर्ममिी तवशेिञ 

कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

16 सामातजक तवकास तवशेिञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

17 पयावरण तवशेिञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

18 एम.आय.एस. तवशेिञ कंत्राटी रु.2,00,000/- पयंि ठोक 1 

19 सहयोगी तविय िज्ञ कंत्राटी रु.60,000/- पयंि ठोक 7 

20 सहाय्यक कंत्राटी रु.40,000/- पयंि ठोक 7 

एकूण 37 
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परिशिष्ट - क 

महािाष्टर  िाज्य कृशि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 

प्रकल्प सुकाणू सशमर्ी (Project Steering Committee)  

अ.क्र. पदनाम  

1 मुख्य सतचव अध्यक्ष 

2 अपर मुख्य सतचव (तनयोजन तवभाग) सदस्य 

3 अपर मुख्य सतचव (तवत्त तवभाग) सदस्य 

4 अपर मुख्य सतचव (मुख्यमंत्री सतचवालय) सदस्य 

5 प्रर्ान सतचव (पदुम) सदस्य 

6 प्रर्ान सतचव (पणन) सदस्य 

7 प्रर्ान सतचव (सहकार) सदस्य 

8 सतचव (ग्राम तवकास) सदस्य 

9 सतचव (कृिी) सदस्य 

10 सतचव (जलसंर्ारण तवभाग) सदस्य 

1१  आयुक्ि (कृिी) सदस्य 

1२  प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) सदस्य 

13 प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान, मंुबई सदस्य 

14 पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

1५  व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामातजक पतरवितन फाऊंडेशन, मंुबई सदस्य 

16 तनमंतत्रि िांतत्रक सल्लागार व अन्य सदस्य अध्यक्षाचं्या 

परवानगीने 

17 प्रकल्प सचंालक, महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरवितन 

(SMART) 

सदस्य सतचव 
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