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मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय षवस्तार, मंुबई - 400 032 
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वाचा :  
1. कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई शासन षनर्गय क्र. असुअ कक्ष-2014/प्र.क्र-1/राकृषवयो 

कक्ष, षद. 19/05/2014 
2. कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई शासन षनर्गय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/राकृषवयो 

कक्ष, षद. 07/07/2016 
3.  कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई शासन षनर्गय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/राकृषवयो 

कक्ष, षद. 10/08/2016  
4. कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई शासन षनर्गय क्रमाकं :- हअप्र-0716 / प्र.क्र.82/ 

राकृषवयो कक्ष, षद.17/01/2017  
 

शासन ्षर्त्रक :- 

षवदाग व मराठवाडयातील सुमारे 4000 दुष्ट्काळग्रस्त र्ावामंध्ये तसेच षवदाातील ्ुर्ा 
नदीच्या खोऱ्यातील खार्ार् ्ट्टयातील सुमारे 900 र्ावांमध्ये आर्ामी 6 विग कालावर्ीत जार्षतक 
बँकेच्या अथगसहाय्याने रु. 4000 कोटी अंदाषजत खचाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल् 
(्ूवीचे नावं हवामान अनुकूल कृषि षवकास प्रकल्) राबषवण्यास षद.7.7.2017 रोजीच्या शासन 
षनर्गयानं्वय े मंजूरी प्रदान केलेली आहे. या प्रकल्ाची षजलहा स्तर, उ् षवाार् स्तर व र्ाव समूह 
स्तरावर अंमलबजावर्ी करण्यात येर्ार असून प्रकल्ातंर्गत मराठवाडा, षवदाग व नाषशक 
षवाार्ातील षमळून एकूर् 15 षजलहयाचंा समावशे आहे (औरंर्ाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, 
नादेंड, ्रार्ी, बीड, हहर्ोली, अमरावती, अकोला, बुलढार्ा, वाषशम, यवतमाळ, वर्ा, जळर्ाव). 
या प्रकल्ातंर्गत 15 षजलयातील हवामान बदलास अषतसंवदेनक्षम ठरर्ारी 4210 र्ाव े व ्ूर्ा 
नदीच्या खो-यातील खार्ार् ्ट्ट्यातील ाजूल क्षारतेची समस्या असलेली 932 र्ाव,े अशा एकूर् 
5142 र्ावाचंी षनवड करण्यात आलेली आहे.  

 नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ातंर्गत र्ाव ्ातळीवर हाती घ्यावयाच्या कामाचंे सुक्ष्म 
षनयोजन करुन प्रकल्ाची अंमलबजावर्ी करण्याच्या उदे्दशाने प्रकल्ातंर्गत षनवडलेलया र्ावाचं्या 
ग्राम ्ंचायतीमध्ये “ग्राम कृषि संजीवनी सषमती{Village Climate Resilience Agriculture 

Management Committee (VCRMC)}” स्था्न करण्यात येत आहे. ्याचप्रमारे् संबंषर्त षजलहा 
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स्तरारुन सदर प्रकल्ाचे संषनयंत्रर् व समन्वयासाठी स्वतंत्र सषमती र्ठीत करण्यात येर्ार आहे 
तथाष्, सद्यस्स्थतीत ता््ुरती व्यवस्था म्हर्नू षजलहास्तरावर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषायानातंर्गत 
र्षठत केलेलया सषमतीकडेच प्रकल्ाचे समन्वय करण्याची जबाबदारी देण्यात येत असून ्याबाबत 
्ुढीलप्रमारे् षनदेश देण्यात येत आहेत. 

संदााषर्न षद.19 मे, 2014 रोजीच्या शासन षनर्गयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषायानातंर्गत 
षजलहा स्तरीय संषनयंत्रर्ासाठी षजलहाषर्कारी याचं्या अध्यक्षतेखाली षजलहा स्तरीय अन्न सुरक्षा 
अषायान कायगकारी सषमतीचे (DFSMEC) र्ठन ्ुढीलप्रमारे् करण्यात आलेले आहे -  

अ.क्र. षजलहास्तरीय समन्वय सषमती सदस्य ्दनाम 
1 षजलहाषर्कारी अध्यक्ष 
2 मुख्य कायगकारी अषर्कारी, षजलहा ्षरिद सह-अध्यक्ष 
3 उ्ायुक्त, ्शुसंवर्गन सदस्य 
4 प्रकल् अषर्कारी, एकास््मक आषदवासी षवकास प्रकल् सदस्य 

5 षजलहा समाज कलयार् अषर्कारी  सदस्य 

6 षजलहा उ्षनबंर्क, सहकारी संस्था सदस्य 

7 षजलहा व्यवस्था्क, एमएआयडीसी सदस्य 

8 षजलहा व्यवस्था्क, महाबीज सदस्य 

9 षजलहा ्र्न अषर्कारी, माकग फेड सदस्य 

10 नामषनदेशीत प्रर्तषशल शेतकरी सदस्य 

11 शेतकरी स्वयंसहायता र्टाचे प्रषतषनर्ी सदस्य 

12 अशासकीय संस्थेचे प्रषतषनर्ी सदस्य 

13 प्रमुख समन्वयक, षजलहयातील कृषि षवज्ञान कें द्र सदस्य 

14 प्रमुख, षजलहयातील कृषि संशोर्न कें द्र सदस्य 
15 प्रकल् संचालक (आ्मा) सदस्य 

16 षजलहा व्यवस्था्क, नाबाडग सदस्य 

17 व्यवस्था्क, षजलहा अग्रर्ी बँक सदस्य 

18 कृषि षवकास अषर्कारी, षजलहा ्षरिद सदस्य 

19 षजलहा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी सदस्य सषचव   

 

2. उ्रोक्त सषमतीने ्ुढील आदेशा्यंत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ाकषरता 
देखील षजलहास्तरावरुन प्रकल्ाची अंमलबजावर्ी व समन्वय तथा संषनयंत्रर् करण्याच्या दृष्ट्टीने 
“षजलहास्तरीय समन्वय सषमती” म्हर्नू कामकाज ्हाव े. 
3. सदर सषमतीतील प्रषतषनर्ी षशवाय अन्य षवाार्ाचं्या (जलसंर्ारर्, जलसं्दा, आषदवासी 
षवकास इ. षवाार्) षजलहास्तरावरील अषर्काऱ्यानंा षजलहाषर्काऱ्याचं्या स्तरावरुन षनमंषत्रत करता 
येऊ शकेल.  
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4. सदर शासन ्षर्त्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उ्लब्र् करण्यात आले असून ्याचा संकेताक 201710301559317001 असा आहे. हे ्षर्त्रक 
षडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
 
             ( श्रीकातं चं. आडंरे् ) 

                  अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत:- 

1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई,  
2. मा. मंत्री (कृषि व फलो््ादन), कृषिव ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई,  
3. मा.षवरोर्ी ्क्षनेता षवर्ानसाा/षवर्ान्षरिद,षवर्ानावन,मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सवग संसद सदस्य/महाराष्ट्र षवर्ानसाा सदस्य /महाराष्ट्र षवर्ान्षरिद सदस्य 
6. महालेखा्ाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा्षरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता) मंुबई / नार््ूर 
7. मा. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई,  
8. अ्र मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवाार्, मंत्रालय, मंुबई 
9. प्रर्ान सषचव (कृषि), कृषि व ्दुम षवाार्, मंत्रालय, मंुबई,  
10. प्रर्ान सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवाार्, मंत्रालय, मंुबई 
11.  प्रर्ान सषचव (सेवा),सामान्य प्रशासन षवाार्,मंत्रालय, मंुबई.  
12. प्रर्ान सषचव, ग्राम षवकास षवाार्, मंत्रालय, मंुबई. 
13. षवाार्ीय आयुक्त (औरंर्ाबाद / नाषशक/  अमरावती / नार््ूर षवाार्) 
14. सवग षजलहाषर्कारी / मुख्य कायगकारी अषर्कारी, षजलहा ्षरिद 
15. मुख्य महाव्यवस्था्क नाबाडग, ्ुरे्  
16. व्यवस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योर् षवकास महामंडळ, कृषि उद्योर् ावन, आरे 

कॉलनी, र्ोरेर्ावं, मंुबई 
17. व्यवस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीयारे् महामंडळ, अकोला 
18. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, ्ुरे्  
19. प्रकल् संचालक, हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्, जार्षतक व्या्ार कें द्र, कफ ्रेड, मंुबई 
20. आयुक्त (्शुसंवर्गन), और्, ्ुरे् 
21. प्रकल् संचालक (आ्मा), कृषि आयुक्तालय, ्ुरे् 
22. प्रकल् अषर्कारी, एकास््मक आषदवासी षवकास प्रकल् 
23. षजलहा व्यवस्था्क, महाबीज 
24. षजलहा व्यवस्था्क, महाराष्ट्र कृषि उद्योर् षवकास महामंडळ, मंुबई  
25. षजलहा उ्षनबंर्क, सहाकारी संस्था 
26. षजलहा ्र्न अषर्कारी, माकग फेड 

http://www.maharashtra.gov.in/
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27. षजलहा समाजकलयार् अषर्कारी, माकग फेड 
28. उ् सषचव/ सह सषचव (सवग), कृषि व ्दुम षवाार्,मंत्रालय,मंुबई. 
29. उ्ायुक्त, ्शुसंवर्गन, और्, ्ुरे् 
30. षवाार्ीय कृषि सहसंचालक (सवग)   

31.  षजलहा अर्ीक्षक कृषि अषर्कारी (सवग) 
32. कायगक्रम समन्वयक, कृषि षवज्ञान कें द्र 
33. प्रमुख समन्वय, कृषि संशोर्न कें द्र  
34. षजलहा व्यवस्था्क, नाबाडग 
35. कृषि षवकास अषर्कारी, षजलहा ्षरिद 
36. अषर्दान व लेखा अषर्कारी, मंुबई, 
37. षनवासी लेखा्षरक्षा अषर्कारी, मंुबई, 
38. षवत्त षवाार् (व्यय 1 / षवसु  1), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
39. षनयोजन षवाार् ( कायासन 1431), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
40. षनवड नस्ती.    
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