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प्र्तावना:- 

मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषष व्यवसाय व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्पाची (State of Maharashtra’s 
Agribusiness and Rural Transformation - SMART) राज्यातील सवध षजल्हयामंध्ये 7 वषध 
कालावधीत (सन 2019-20 ते 202६-2७ पयंत) ऄंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. 
सदर प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणी कषरता सं्था नोंदणी ऄषधषनयम १८६० ऄन्वय े“महाराष्ट्र राज्य कृषष 
व्यवसाय व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्प (SMART) सं्था” ्थापन करण्यात अली अहे. जागषतक बँकेने 
या प्रकल्पास षद. २३ माचध, २०२० पासून कजध कायान्न्वत (Loan Effectiveness) करून षदलेले ऄसून 
प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी पुढील ७ वषध कालावधीत पूणध करावयाची अहे. प्रकल्प संचालकानंी सदंभध 
क्र. 5 पत्रान्वय ेसन 2020-21 कषरता षनधी षवतरणाची षवनंती केली होती, त्सयासार प्रकल्पास रु. 394 
लाख षनधी सहाय्यक ऄनुदानाच्या ्वरुपात षवतरीत करावयाची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती, 
त्सयानुषंगाने, शासन पुढीलप्रमाणे षनणधय घेत अहे- 
शासन षनणधय : - 
1. सन 2020-21 कषरता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषष व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्प 

यानंा प्रकल्पातंगधत राज्य षह््याच्या लेखाशीषाखाली रु. 118.19 लाख (रुपये एक कोर्ी ऄठरा 
लाख एकोणीस हजार फक्त) अषण बाहय षह््याच्या लेखाशीषाखाली रु. 275.81 लाख (रुपय े
दोन कोर्ी पंच्याहत्तर लाख ऐक्याऐंशी हजार फक्त) ऄसा एकूण रु. 394 लाख (रुपय ेतीन कोर्ी 
चौऱ्याण्णव लाख फक्त) षनधी षवतरीत करण्यात येत ऄसून त्सयाचा तपशील पुढीलप्रमाणे: 
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(रुपये लाख) 
उषिष्ट्र् शीषध राज्य षह्सा  बाह्य षह्सा  एकूण  

31-सहाय्यक ऄनुदाने 118.19 275.81 394.00 
 

2. उपरोक्त प्रमाणे मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषष व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्पाकषरता 31 सहाय्यक 
ऄनुदाने या उषिष्ट्र् शीषाकषरता राज्य षहश्शश्शयाचा रु. 118.19 लाख (रुपये एक कोर्ी ऄठरा लाख 
एकोणीस हजार फक्त) षनधी अषण बाहय षहश्शश्शयाचा रु. 275.81 लाख (रुपये दोन कोर्ी 
पंच्याहत्तर लाख ऐक्याऐंशी हजार फक्त) षनधी सन 2020-21 मध्ये पुढील लेखाशीषाखाली 
ऄथधसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खची र्ाकावा. 

राज्य षहश्शश्शयाचे लखेाशीषध बाह्य षहश्शश्शयाचे लखेाशीषध 
मागणी क्र. डी-3 
2401-पीक संवधधन 
(115) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषष 
मजूरासंाठी योजना 
(00) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषष व्यवसाय व 
ग्रामीण परीवतधन प्रकल्प (राज्य षह्सा 
27.59%) (2401 A951) 
31-सहायक ऄनुदाने 

मागणी क्र. डी-3 
2401-पीक संवधधन 
(115) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषष 
मजूरासंाठी योजना 
(00) (०5) महाराष्ट्र राज्य कृषष व्यवसाय व 
ग्रामीण परीवतधन प्रकल्प (बाह्य षह्सा 
70%) (2401 A969)  
31-सहायक ऄनुदाने 

3. या शासन षनणधयाद्वारे उपलब्ध करुन षदलेल्या एकूण रु. 394 लाख षनधीच ेकोषागारातून अहरण 
व षवतरणाकषरता प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषष व्यवसाय व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्प 
(SMART) सं्था, पुणे यानंा षनयंत्रण ऄषधकारी अषण सदर सं्थेच्या षवत्त षवशेषज्ञ यानंा अहरण 
व संषवतरण ऄषधकारी म्हणनू घोषषत करण्यात येत अहे. 

4. षवत्त षवभागाच्या शासन षनणधय क्र. ऄथधस ं 2020/प्र.क्र.65/ऄथध-2, षदनाकं 4.05.2020 नुसार 
कोरोना महामारी संकर्ाच्या पार्श्धभमूीवर शासकीय षवभागानंा व कायालयानंा षवषवध सूचना 
देण्यात अल्या ऄसून त्सयाचे पालन करणे प्रकल्पास बंधनकारक राहील. सबब, सद्य:न््थतीत 
प्रकल्पातील ऄषधकारी-कमधचाऱ्याचंे वतेन, थकीत देयके व प्रकल्प कायालयाचे कामकाज 
सुरळीत चालषवण्यासाठी ऄषनवायध व तातडीच्या ऄसलेल्या बाबींकषरताच षवतरीत केलेला रु. 
394 लाख षनधी षवषनयोगात अणला जाईल याची प्रकल्प संचालकानंी दक्षता घ्यावी. 

5. या शासन षनणधयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात अलेल्या षनधीचा षवषनयोग करून प्रकल्प 
संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषष व्यवसाय व ग्रामीण पषरवतधन प्रकल्प, पुणे यानंी वळेोवळेी 
उपयोषगता प्रमाणपत्र शासनास सादर कराव ेतसेच, खची पडणाऱ्या षनधीची जागषतक बँकेकडून 
सत्सवर प्रषतपूती षमळवावी व षमळालेल्या प्रषतपूतीबाबत शासनास वळेोवळेी ऄहवाल पाठवावा.     

6. संदभध क्र. 4 येथील शासन षनणधयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकाना प्रत्सयेक षतमाहीस 
ऄथधसंकल्प षवतरण प्रणालीद्वारे षनधी षवतरीत करण्यात येईल. ऄगोदरच्या षतमाहीस षवतरीत 
केलेला षनधी पूणधपणे खची पडल्यानंतर व तसे उपयोषगत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर पुढील 
षतमाहीकरीता षनधी षवतरीत करण्यात येईल. सदर संदभाषकत शासन षनणधयातील सवध ऄर्ींचे  
कारे्कोरपणे पालन होईल याची प्रकल्प संचालकानंी दक्षता घ्यावी. 
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7. षवत्त षवभागाचे शासन पषरपत्रक क्रमाकं ऄथधसं -2020/प्र.क्र.64/ऄथध 3, षदनांक 16 एषप्रल, 2020  
नुसार षवषहत केलेल्या ऄर्ींची पूतधता होत ऄसल्याने, या पषरपत्रकानुसार तसेच षनयोजन 
षवभागाच्या मान्यतेने व षवत्त षवभागाच्या ऄनौपचारीक संदभध क्र.84/2020/व्यय-1, 
षद.19.5.2020 ऄन्वये षमळालेल्या सहमतीनुसार षनगधषमत करण्यात येत अहे. 

8. हा शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताकं 202006111124234801 ऄसा अहे.  हा शासन षनणधय 
षडषजर्ल ्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 

 

 

 
    ( श्रीकांत च.ं अडंगे ) 
ऄवर सषचव, महाराष्ट्र शासन    

प्रषत, 
1. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई  
2. ऄषतषरक्त मुख्य सषचव  (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
3. ऄषतषरक्त मुख्य सषचव  (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
4. प्रधान सषचव (पदुम व पणन), कृषष व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
5. प्रधान सषचव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6. प्रधान सषचव (ग्राम षवकास), ग्राम षवकास षवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
7. प्रधान सषचव (नगर षवकास), ग्राम षवकास षवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
8. प्रधान सषचव (मषहला व बाल षवकास), ग्राम षवकास षवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
9. सषचव (कृषष), कृषष व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
10. सषचव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
11. अयुक्त (कृषष) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषष व्यवसाय व ग्रामीण 

पषरवतधन प्रकल्प,  महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
12. अयुक्त, पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
13. अयुक्त, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
14. अयुक्त, पुणे महानगर पाषलका, पुणे 

15. व्यव्थापकीय संचालक,  मषहला अर्थथक षवकास महामंडळ, मंुबई 
16. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्सपादक पणन महासंघ, नागपूर 
17. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄषभयान, मंुबई  
18. संचालक (अत्समा), कृषष अयुक्तालय, पुणे 
19. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
20. व्यव्थापकीय संचालक, ग्राम सामाषजक पषरवतधन फाऊंडेशन, मंुबई 
21. व्यव्थापकीय संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकार षवकास महामंडळ, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
23. मुख्य कायधकारी ऄषधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄषभयान, मंुबई 
24. मुख्य कायधकारी ऄषधकारी, ग्राम सामाषजक पषरवतधन फाऊंडेशन, पुणे 
25. कायधकारी संचालक,  महाराष्ट्र राज्य कृषष पणन मंडळ, पुणे 
26. महालेखापाल 1/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व ऄनुञयेता) मंुबई/ नागपूर 
27. सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबई 32 
28. ऄषधदान व लेखाषधकारी, मंुबई/ षनवासी लेखा ऄषधकारी, मंुबई 
29. माषहती व जनसंपकध  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 32. 
30. षनवडन्ती (८-ऄे). 
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