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प्र्िावना: 
महाराष्ट्राि 2010 िे 2018 या कालावर्ीि जागतिक बकँ सहाय्यीि महाराष्ट्र ्पर्ाक्षम कृति तवकास प्रकल्प 

(MACP) राबतवण्याि आला. राज्यािील शेिक-याचंी उत्सपादकिा, नफा क्षमिा आतण बाजारपेठ प्रवशे सुलभिा 
वाढतवणे ही प्रकल्पाची मुख्य उद्दीष्ट्टे होिी. या प्रकल्पािंगथि शेिकरी उत्सपादक कंपन्याचंी ्र्ापना, कृति उत्सपन्न बाजार 
सतमत्सया, पशु बाजार, ग्रामीण आठवडी बाजार याचंे बळकटीकरण करण्याि आले िसेच गोदामांचे नुिनीकरण 
करण्याि आले. त्सयाचप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयानांिगथि (MSRLM) तवतवर् आजीतवका 
घटकांच्या माध्यमािनु गरीबी तनममथलनाचे उपक्रम राबतवण्याि आले. या अतभयानामुळे 2.20 लाख ्वयंसहाय्यिा 
गटांच े सबलीकरण, 5177 ग्रामीण सं्र्ांची आतण 220 सममह ्िरावरील संघांची ्र्ापना करुन 7000 सुक्ष्म 
उद्योजक तनमाण करण्याि आले. कृति व संलग्न क्षेत्रामध्ये यापमवी राबतवलेल्या तवतवर् बाह्य सहाय्यीि प्रकल्प (MACP 
/ MSRLM इ.) िसेच प्रचतलि योजनांच्या माध्यमािमन राज्याि शेिकयायांना संघटीि करुन शेिमाल मुल्य वृध्दीच्या 
क्षेत्राि त्सयांची क्षमिा बांर्णी करण्याि यश आलेले आहे. या माध्यमािमन 2000 हुन अतर्क शेिकरी उत्सपादक कंपन्या, 
3.56 लाख मतहला बचि गट आतण त्सयांच ेसंघ ियार करण्याि आले असमन त्सयांच्या माध्यमािुन तवतवर् प्रकारच्या शेि 
मालावर मुल्यवृध्दी करण्याि येिे.  

या सवथ प्रकल्प / योजनांच्या माध्यमािमन राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्सनांच्या पतरणामी राज्याि ज ेसामातजक 
भांडवल आतण पायाभिु सुतवर्ा तनमाण होि आहेि, त्सयांच्या आर्ारे देशािंगथि आतण जागतिक बाजारपठेेिील संर्ींचा 
लाभ शेिकयायानंा तमळवुन देऊन शेिीिमन अतर्कातर्क नफा तमळवमन देण्यासाठी तनयोजनबध्द व संघटीि प्रयत्सनाचंी 
आवश्यकिा तदसुन आली आहे. सवथसार्ारणपणे मतहलांचा कृति क्षेत्रामध्ये मजमर िसेच ित्ससम तनम्न ्िरावरील 
कामामध्ये लक्षणीय सहभाग आहे परंि,ु कृति ममल्य साखळीच्या वरच्या ्िरावर मतहलांचा सहभाग मोया प्रमाणाि 
वाढतवणे आवश्यक आहे.  
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त्सयाकतरिा राज्य शासनाने जागतिक बकँ अर्थसहाय्यीि महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन 
प्रकल्प (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural Transformation Project) राबतवण्यास संदभांतकि 
तद.1९ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन तनणथयान्वये ित्सवि: मान्यिा तदली होिी िसेच, या प्रकल्पाचा आराखडा 
ियार करण्याकतरिा आयकु्ि (कृति) यांच्या अतर्पत्सयाखाली 37 पदांसह ‘प्रकल्प व्यव्र्ापन कक्ष’ ् र्ापण्यास मान्यिा 
तदली होिी, आतण राज्य ्िरावरून प्रकल्पाचे संतनयंत्रण करण्यासाठी मुख्य सतचवांच्या अध्यक्षिेखाली ‘प्रकल्प 
सुकाणम सतमिी’ गठीि केलेली आहे. संदभांतकि तद. 27 मे, 2019 रोजीच्या शासन तनणथयान्वये प्रकल्प व्यव्र्ापन 
कक्षाकतरिा उच्च्िर सतचव सतमिीच्या मान्यिेने 37 पदांची तनर्ममिी करण्याि आलेली आहे.  

प्रकल्प व्यव्र्ापन कक्षाद्वारे जागतिक बकेँच्या पर्काच्या मागथदशथनाखाली महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व 
ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाचा आराखडा व कायथपसु््िकांचा मसुदा ियार केला आहे. या प्रकल्पाद्वारे राज्यािील तवतवर् 
तपकांच्या कायथक्षम ममल्य-साखळया तवकसीि करुन त्सयाि संघटीि शेिकयायांचा सहभाग वाढतवण्याकतरिा, शासकीय 
योजना / प्रकल्पांच्या माध्यमािमन यापमवी संघटीि केलेल्या शेिकयायांना शेि मालावर प्रतक्रया करून िो रे्ट खाजगी 
उद्योजकानंा तवक्री करण्यासाठी बाजार जोडणी व्यव्र्ा तनमाण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. सदर प्रकल्पांिगथि 
तनमाण होणायाया कृति व पमरक उत्सपादनांच्या ममल्य साखळ्या या ्पर्ाक्षम असण्याबरोबरच त्सया सवथसमावशेी (Gender 
equality) असाव्याि हे शासनाचे उतद्दष्ट्ट आहे. कृति तवभागाचे “स्व्हजन २०३०” व “सयंुक्ि राष्ट्र संघाने” २०३० पयंि 
तनतिि केलेली तवकासाची शाश्वि ध्येये साध्य करण्याकामी देखील  हा प्रकल्प पमरक ठरणार आहे. 

या US $ ३०० दशलक्ष प्रकल्प ककमिीच्या महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्यास िसेच, प्रकल्पासाठी जागतिक बकेँचे (IBRD) US $ 210 दशलक्ष कजथ घेण्यास आतण 
जागतिक बकेँसोबि करार करण्यास मान्यिा तमळण्याच्या प्र्िावास तदनाकं ०९ सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या मंत्रीमंडळ 
बठैकीि मान्यिा देण्याि आली आहे,  त्सयानुिंगाने शासन पढुीलप्रमाणे तनणथय घेि आहे:- 

शासन तनणथय:- 

1. महाराष्ट्र राज्य कृति व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाची (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural 
Transformation - SMART) राज्यािील सवथ तजल्हयांमध्ये 7 विथ कालावर्ीि (सन 2019-20 िे 202६-2७ पयंि) 
अंमलबजावणी करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी कतरिा सं्र्ा नोंदणी 
अतर्तनयम १८६० अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कृति व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्प (SMART) सं्र्ा” ्र्ापमन प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करावी. सदर सं्रे्चे तनयम व उप तनयम हे मुख्य सतचवांच्या अध्यक्षिेखालील प्रकल्प सकुाणम 
सतमिीच्या मान्यिेने तनतिि कराविे. 

2. महाराष्ट्र राज्य कृति व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्प (SMART) सं्र्ेंिगथि प्रकल्पाच े समन्वय व व्यव्र्ापन कक्ष 
्र्ातपि कराव ेआतण या कक्षाकतरिा यापमवी प्रकल्प कालावर्ी पयंि अ्र्ायी ्वरुपाि तनमाण केलेली ३७ पदे 
सदर सं् रे्कडे ह्िािंरीि करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. प्रकल्पांिगथि सहभागी तवभागांच े “प्रकल्प 
अंमलबजावणी कक्ष” संबतंर्ि अंमलबजावणी यंत्रणांच्या अतर्पत्सयाखाली ्र्ातपि कराविे. त्सयाचप्रमाणे, कृति 
तवभागांिगथि तवभागीय व तजल्हा ्िरावर प्रकल्पाच ेअंमलबजावणी कक्ष ्र्ापण्याि याविे. सदर सवथ कक्षासंाठी 
पदांचा आकृतिबरं् मुख्य सतचवांच्या अध्यक्षिेखालील प्रकल्प सकुाणम सतमिीच्या मान्यिेने तनतिि करावा िसेच, 
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आतण उच्च्िर सतचव सतमिीच्या मान्यिेने प्रकल्प कालावर्ी पयंि अ्र्ायी ्वरुपाि आवश्यक पदांची तनर्ममिी 
करावी. 

3. महाराष्ट्र राज्य कृति व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्प सं्रे्स “प्रकल्प समन्वय व व्यव्र्ापन कक्षासाठी” ्विंत्र बकँ 
खािे उघडण्यास िसचे, सवथ प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांना देखील प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यानुसार 
तवतवर् ् िरांवर बकँ खािे उघडण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. सदरची सवथ बकँ खािी PFMS प्रणालीशी संलग्न 
करावीि व प्रकल्पांिगथि तनर्ी तविरण सदर प्रणाली माफथ ि करण्याि याव.े प्रकल्पांिगथि उघडण्याि येणायाया सवथ 
बकँ खात्सयाचं े अंिगथि व बाह्य लेखापरीक्षण प्रकल्पाच्या तवत्तीय पसु््िकेि नममद केलेल्या कायथपद्धिीनुसार 
तनयतमिपणे कराव.े 

4. या प्रकल्पािंगथि एकम ण US $ 300 दशलक्ष म्हणजचे समुारे रु. 2१०० कोटी (@ १ US $ = रु. ७०/- दराने) 
गुंिवणमक अपेतक्षि आहे (लाभार्ी तह्सा वगळिा), त्सयापकैी 70% तनर्ी (US $ 210 दशलक्ष) जागतिक बकेँकडमन 
अल्प व्याज दराच्या कजथ ्वरुपाि, 26.67% तनर्ी (US $ 80 दशलक्ष) राज्य शासनाच्या ्व-तनर्ीिमन गुंिवणमक 
करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. त्सयाचप्रमाणे,  प्रकल्पासाठी 3.33% तनर्ी (US $ 10 दशलक्ष) खाजगी क्षेत्राचा 
सहभाग म्हणनु (कंपन्यांच्या सामातजक उत्तरदातयत्त्व तनर्ीिमन) ग्राम सामातजक पतरविथन फाऊंडेशनच्या 
माध्यमािमन उपलब्र् करून घेण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 

5. सदर प्रकल्पांिगथि राज्य तह््याची २६.६७% रक्कम कृति तवभागाच्या तनयतमि वार्मिक तनयिव्ययामर्मन भागवावी 
व बाहय तह््याच्या 70% रक्कमे एवढा (US $ 210 दशलक्ष) अतितरक्ि तनयिव्यय प्रकल्पाच्या 7 विथ कालावर्ीि 
प्रिी  विथ उपलब्र् करुन देण्याि येईल, आतण 3.33% तनर्ी (US $ 10 दशलक्ष) खाजगी क्षेत्राचा सामातजक 
उत्तरदातयत्सव तनर्ी ग्राम सामातजक पतरविथन फाऊंडेशनच्या माध्यमािमन अर्थसकंल्प बाह्य पद्धिीने उपलब्र् करून 
द्यावा. 

6. आर्मर्क व्यवहार तवभाग, तवत्त मंत्रालय, भारि सरकार यांच्या उपस््र्िीि जागतिक बकेँसोबि कजाच्या 
वाटाघाटी (Loan Negotiations) करुन कजथ परुवठयाबाबि तवतवर् अटी व शिी (Front end charges and 
Comittement charges वगळणे अर्वा कमीि कमी दराने आकारण्यासह) आतण कजाच्या परिफेडीचा 
कालावर्ी तनतिि करण्यास राज्य शासनाच्या विीने प्रर्ान सतचव (तवत्त) व सतचव (कृति) यांना प्रातर्कृि करण्याि 
येि आहे. कजाच्या वाटाघाटीनंिर “महाराष्ट्र शासन व जागतिक बकँ यांच्याि प्रकल्प करार (Project 
Agreement)” करावा, त्सयाकतरिा राज्य शासनाच्या विीने सतचव (कृति) यांना प्रातर्कृि करण्याि येि आहे. 
कजाच्या वाटाघाटीनंिर, “भारि सरकार व जागतिक बकँ यांच्या दरम्यान कजथ करार (Loan Agreement)” 
करावा.  

7. महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाकतरिा ियार केलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(Project Implementation Plan) व तवतवर् कायथ पसु््िकांनुसार (Manuals) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास 
मान्यिा देण्याि येि आहे. जागतिक बकेँिफे प्रकल्पाच े ममल्यमापन (Appraisal) झाल्यानंिर अर्वा कजाच्या 
वाटाघाटीवळेी सदर आराखडा / कायथ पसु््िकांमध्ये अंशि: बदल करणे आवश्यक ठरल्यास, त्सया सुर्ातरि करुन 
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त्सयास मुख्य सतचवांच्या अध्यक्षिेखालील प्रकल्प सकुाणम सतमिीची मान्यिा घ्यावी, आतण सदर सुर्ातरि प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा (PIP) व कायथ पसु््िकानुंसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी.  

8. या प्रकल्पािंगथि शेिकयायांच्या उत्सपादक कंपन्या / गट / सममह, मतहला ्वयं सहाय्यिा गट, फेडरेशन्स, संघ, 
सहकारी सं्र्ा, सोसायट्या इत्सयादी माध्यमािमन संघटीि झालेल्या शेिकयायांच्या सं्र्ांना लाभ देण्यास िसचे, 
पात्र सं्र्ांची तनवड प्रकल्पािंगथि तनतिि केलेल्या तनकिांनुसार करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. या सं्र्ांनी 
सादर केलेल्या प्रकल्पासंाठी, संबतंर्ि प्रकल्पािील व्यवहायथिा िफावि तनर्ीच्या (VGF) मयादेि िर्ातप, प्रकल्प 
ककमिीच्या कमाल ६०% मयादेपयंि महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाच्या माध्यमािमन 
अनुदान देण्यास, आतण शासकीय तवभाग/यंत्रणा/अंगीकृि उपक्रमांमाफथ ि ज्या घटकांची सपंमणथ अंमलबजावणी 
केली जाईल त्सयाकतरिा प्रकल्प ककमिीच्या १००% अनुदान अनुज्ञेय राहील. 

9. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान शासनाच्या कृति व संलग्न क्षेत्रािील प्रचतलि सवथ योजना / प्रकल्प / 
उपक्रमांची सांगड (Convergence) घालमन पतरणामकारक व सवथसमावशेक कायथक्षम ममल्य साखळ्या तवकतसि 
कराव्याि. ग्राम सामातजक पतरविथन फाऊंडेशनकडमन (VSTF) तवकतसि करण्याि येणायाया 1000 गावािमन 
शेिकयायांच्या गटांच े/ उत्सपादक कंपन्याचंे उप - प्रकल्प प्र्िाव प्राप्ि झाल्यास त्सयाचंा प्रार्ान्याने तवचार करावा. 
त्सयाचप्रमाणे, प्रकल्पांिगथि राज्यािील मतहला बचि गट / ्वयं सहाय्यिा गटांचे उप - प्रकल्प प्र्िाव प्राप्ि 
झाल्यास त्सयांचा देखील प्रार्ान्याने तवचार करावा.  

10. जागतिक बकेँकडमन प्रकल्पाकतरिा कजथ कायान्वीि (Loan effectiveness) झाल्यानंिर, प्रकल्पाच्या पमवथियारी 
कतरिा राज्य शासनाने ्व-तनर्ीिमन उपलब्र् करुन तदलेल्या तनर्ीपकैी प्रतिपमिीस पात्र ठरणायाया खचाच्या 
रकमेची जागतिक बकेँकडमन प्रतिपमिी घ्यावी व उवथरीि रक्कम राज्य शासनाने ्व-तनर्ीिमन खची टाकावी.  

11. प्रकल्प सचंालक, महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्प, यांना प्रकल्प अंमलबजावणीच्या 
दृष्ट्टीने प्रकल्पाच्या प्रापण पसु््िका व तवत्तीय व्यव्र्ापन पसु््िकेनुसार  प्रशासकीय व तवत्तीय शक्िींच ेप्रदान 
करण्यास मंजुरी देण्याि येि आहे. त्सयानुिंगाने, कृति तवभागाच्या संदभांतकि शासन तनणथय तद. २८ सप्टेंबर, २०१८ 
अन्वये ‘प्रकल्प संचालक, जागतिक बकँ अर्थसहाय्यीि नानाजी देशमुख कृति संजीवनी प्रकल्प (PoCRA)’ यांना 
प्रदान केलेले तवत्तीय व प्रशासकीय अतर्कार ‘प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन 
प्रकल्प’ यानंा प्रदान करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 

12. प्रकल्पाच्या वार्मिक कृिी आराखड्यास प्रिी विथ मुख्य सतचवांच्या अध्यक्षिेखालील प्रकल्प सकुाणम सतमिीची 
मान्यिा घ्यावी व वार्मिक कृिी आराखडा मंजमर झाल्यानंिर प्रकल्प सचंालकानंी प्रकल्पाची प्रत्सयक्ष अंमलबजावणी 
करावी. प्रकल्पाच्या प्रगिीचा सहामाही आढावा प्रकल्प सकुाणम सतमिीमाफथ ि घ्यावा व  प्रकल्प सं्रे्च्या तनयामक 
मंडळाने प्रकल्पाचा तनयतमि आढावा घ्यावा. 

13. महाराष्ट्र राज्य कृति व्यवसाय व ग्रामीण पतरविथन प्रकल्पाचा जागतिक बकेँमाफथ ि वळेोवळेी आढावा घेिल्यानंिर 
जागतिक बकेँच्या सहमिीने व प्रकल्प सकुाणम सतमिीच्या मान्यिेने प्रकल्पामध्ये आवश्यक त्सया सुर्ारणा करण्यास 
शासनाची मान्यिा देण्याि येि आहे. 
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14. प्रकल्पाकतरिा मंजमर केलेल्या पदांवर तनयकु्िी / प्रतितनयुक्िीने पमणथवळे प्रकल्पाच े काम पाहणायाया शासकीय 
अतर्कारी / कमथचायायानंा प्रोत्ससाहनपर तवशेि प्रकल्प भत्ता देण्याबाबिचा तनणथय तवत्त तवभागाच्या मान्यिेने 
्विंत्रपणे घेण्याि येईल. 

15. हा शासन तनणथय तनयोजन तवभागाच्या मान्यिेने व तवत्त तवभागाच्या अनौपचातरक संदभथ क्र.237/2019/व्यय -१ 
तदनांक ११ सप्टेंबर, 2019 अन्वये प्राप्ि मान्यिेनुसार तनगथतमि करण्याि येि आहे. 

16. सदर शासन तनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंि्र्ळावर उपलब्र् करण्याि 
आला असमन त्सयाचा सकेंिाकं 201909111711212401 असा आहे. हा आदेश तडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांतकि 
करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
 

 
 
                                 ( श्रीकािं आडंगे ) 

                                            अवर 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), कृति 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. प्रर्ान सतचव (नगर तवकास), ग्राम तवकास तवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
9. प्रर्ान सतचव (मतहला व बाल तवकास), ग्राम तवकास तवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
10. सतचव (कृति), कृति व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
11. सतचव (जलसंर्ारण), मृदा व जलसंर्ारण तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
12. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृति संजीवनी प्रकल्प, मंुबई 
13. आयुक्ि (कृति), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
14. आयुक्ि, पशुसंवर्थन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
15. आयुक्ि, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 

16. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान, मंुबई  
17. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
18. व्यव्र्ापकीय संचालक, ग्राम सामातजक पतरविथन फाऊंडेशन, मंुबई 
19. व्यव्र्ापकीय संचालक,  मतहला आर्मर्क तवकास महामंडळ, मंुबई 
20. व्यव्र्ापकीय संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास महामंडळ, मंुबई 
21. मुख्य कायथकारी अतर्कारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्निी अतभयान, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. मुख्य कायथकारी अतर्कारी, ग्राम सामातजक पतरविथन फाऊंडेशन, पणेु 
23. कायथकारी सचंालक,  महाराष्ट्र राज्य कृति पणन मंडळ, पणेु 
24. महालेखापाल 1/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञयेिा) मंुबई/ नागपमर 
25. सह संचालक लेखा व कोिागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबई 32 
26. अतर्दान व लेखातर्कारी, मंुबई/ तनवासी लेखा अतर्कारी, मंुबई 
27. मातहिी व जनसंपकथ  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 32. 
28. तनवडन्िी (८-अे). 
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