
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकषिता (PoCRA) नवीन 782 
पदाचं्या षनर्ममतीस मंजूिी प्रदान किणे 
तसेच, प्रकल्पाकषिता एकूण 805 
पदाचंा आकृतीबंध मंजूि किणेबाबत. 

                                                         महािाष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवधधन, दुग्धव्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग, 
शासन षनणधय क्रमाकं :- हअप्र-0716/प्र. क्र.80/िाकृषवयो कक्ष, 

मादाम कामा मागध, हुतात्समा िाजगुरु चौक,  
मंत्रालय षव्ताि, मंुबई-400 032. 

                                                      षदनाकं :  28 सप्टेंबि, 2017.  

वाचा :  

1. कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृषवयो 
कक्ष, षद.7/07/2016 

2. कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृषवयो 
कक्ष, षद.10/08/2016 

3. कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716 /प्र.क्र.82/िाकृषवयो 
कक्ष, षद.17/01/2017  

4. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई याचंा प्र्ताव क्र. हअकृप/ 
प्र.क्र.37/प्रशा, षद. 03 मे, 2017  

5. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मंुबई याचंे पत्र 
क्र.नादेकृसंप्र/आ्था/140/2017, षद. 11 सप्टेंबि, 2017  

प्र्तावना:- 

 षवदभध व मिाठवाडयातील सुमािे 4000 दुष्ट्काळग्र्त गावामं्ये तसेच षवदभभाततील पूणभात नदीच्या 
खोऱ्यातील खािपाण पट्टयातील सुमािे 900 गावांम्ये जागषतक बँकेच्या अथधसहाय्याने रू. 4000 कोटी 
अंदाषजत खचभातचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पूवीचे नावं हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प) 
िाबषवण्यास संदभभातषधन षद. 7 जुलै, 2016 िोजीच्या शासन षनणधयान्वये तत्सवत: मान्यता प्रदान किण्यात 
आली आहे. त्सयाचप्रमाणे, संदभभातषधन शासन षनणधय षद.10 ऑग्ट, 2016 अन्वय े प्रकल्प मंजूिीपूवध 
कामाकंषिता प्रकल्प व्यव्थापन कक्षाची (Project Management Unit) मंुबई येथे ्थापना किण्यास व 
या कायभातलयाकषिता 23 पदाचं्या षनर्ममतीस मंजूिी प्रदान किण्यात आलेली आहे.   

सद्यस््थतीत, प्रकल्पातंगधत 15 षजल्हयामंधील 5142 गावाचंी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी षनवड 
किण्यात आलेली आहे तसेच, जागषतक बँकेच्या तज्ज्ाचं्या मागधदशधनाखाली प्रकल्प व्यव्थापन कक्षाने 
प्रकल्प अंमलबजावणी आिाखडा व षवषवध कायधप्रणाली पुस््तकाचंा मसूदा तयाि केला असून त्सयास 
लवकिच जागषतक बँकेची मान्यता अपेषक्षत आहे. प्रकल्पाची षजल्हा ्ति, उप षवभाग ्ति व गाव समूह 
्तिावि प्रत्सयक्ष अंमलबजावणी सुरु किण्यापूवी प्रकल्पास लागणाऱ्या मनुष्ट्यबळाच्या ष्ष्ट्टीने आवययक 
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पदाचंी षनर्ममती किणे गिजेचे आहे. त्सयानुिंगाने, प्रकल्प सचंालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प, यानंी प्रकल्पाकषिता एकूण 805 पदाचं्या षनमीतीचा प्र्ताव (नवीन 782 पदे + पूवीची मंजूि 23 
पदे) शासन मंजूिी्तव सादि केला होता. मुख्य सषचवाचं्या अ्यक्षतेखालील उच्च ्तिीय सषचव 
सषमतीची सदि नवीन 782 पद षनमीतीच्या प्र्तावास चक्रीय प्दतीने मान्यता घेण्यात आलेली आहे 
तसेच, षद.19 सप्टेंबि, 2017 िोजी उच्च ्तिीय सषचव सषमतीच्या बैठकीत सदि प्र्ताव सषमतीच्या 
कायोत्ति मंजूिी्तव सादि किण्यात आलेला आहे. त्सयानुसाि, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकषिता नवीन मंजूि 782 पदे आषण यापूवी मंजूि केलेल्या एकूण 23 पदासंह एकूण 805 पदाचंा 
आकृतीबंध मंजूि किण्याबाबत शासनाने पुढील षनणधय घेतला आहे. 

शासन षनणधय:- 

1. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता पुढीलप्रमाणे नवीन 782 पदाचं्या षनर्ममतीस मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 

अ.
क्र. 

पदनाम व कंसात पदाचा संवगध 
आषण संबषंधत प्रशासकीय 
षवभागांच्या संवगध पदांमधून 

षनयुक्ती / प्रषतषनयकु्ती अथवा 
कंत्राटी प्दतीने षनयुक्तीबाबत 

तपषशल 

वतेनश्रणेी/ ठोक 
वतेन 

षद.10.8.16 
िोजीच्या 
शासन 

षनणधयान्वये 
मंजूि पदे 

नवीन मंजूि 
किण्यात 

येत 
असललेी  

पदे 

नवीन मंजूि 782 
पदांपैकी प्रथम टप्प्या 

कषिता षनयकु्त 
किावयाची पदे 

षनयुक्ती / 
प्रषतषनयुक्ती 

कंत्राटी 
प्दतीने 

     (अ)                                     प्रकल्प व्यव्थापन कक्ष, मंुबई 

1 प्रकल्प संचालक  
(भा.प्र.से. संवगभाततील सषचव 
दजभातच ेपद )  

पी.बी.-4-  
रु. ३७४००-६७००० 

गे्र.पे. 1०००० 
1 -- -- -- 

2 प्रकल्प उप संचालक 
(कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालयातील 
अवि सषचव संवगभातचे पद)  

पी.बी.-3-  
रु. 15600-३९1०० 

गे्र.पे. ६६०० 
1 -- -- -- 

3 सहाय्यक प्रकल्प सचंालक  
(कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालयातील 
कक्ष अषधकािी संवगभातचे पद)  

पी.बी.3-रु.15600-
३९1०० गे्र.पे. ५४०० 1 -- -- -- 

4 *कृषि षवद्यावते्ता 
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील अषधक्षक 
कृषि अषधकािी संवगभाततील पद) 

पी.बी.-3-
रु.15600-३९1०० 

गे्र.पे. ६६०० 
1 -- -- -- 

5 *मृदा षव्ान षवशेिज्ज्  
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील अषधक्षक 
कृषि अषधकािी संवगभाततील पद) 

पी.बी.-3-
रु.15600-३९1०० 

गे्र.पे. ६६०० 
1 -- -- -- 

6 * कृषि अषभयंता 
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील अषधक्षक 
कृषि अषधकािी संवगभाततील पद) 

पी.बी.-3-
रु.15600-३९1०० 

गे्र.पे. ६६०० 
1 -- -- -- 
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अ.
क्र. 

पदनाम व कंसात पदाचा संवगध 
आषण संबषंधत प्रशासकीय 
षवभागांच्या संवगध पदांमधून 

षनयुक्ती / प्रषतषनयकु्ती अथवा 
कंत्राटी प्दतीने षनयुक्तीबाबत 

तपषशल 

वतेनश्रणेी/ ठोक 
वतेन 

षद.10.8.16 
िोजीच्या 
शासन 

षनणधयान्वये 
मंजूि पदे 

नवीन मंजूि 
किण्यात 

येत 
असललेी  

पदे 

नवीन मंजूि 782 
पदांपैकी प्रथम टप्प्या 

कषिता षनयकु्त 
किावयाची पदे 

षनयुक्ती / 
प्रषतषनयुक्ती 

कंत्राटी 
प्दतीने 

7 *हायडे्ालॉषज्ट/ षजओलॉषज्ट 
(भजूल सवके्षण व षवकास यंत्रणा 
संवगध) (प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-3-रु.15600-
३९1०० गे्र.पे. ६६०० 1 -- -- -- 

8 * षवत्त षवशेिज्ज्  
(उप सचंालक,महािाष्ट्र षवत्त व 
लेखा सेवा) (प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-3-रु.15600-
३९1०० गे्र.पे. ६६०० 1 -- -- -- 

9 * तंत्र अषधकािी 
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील गट- ब  
संवगभाततील पद) 

पी.बी.-2-रु.9300-
34800 गे्र.पे. 4600 -- 9 5 -- 

10 लेखा अषधकािी (महािाष्ट्र षवत्त 
व लखेा सेवा) (प्रषतषनयुक्ती) 

*पी.बी.-2-रु.9300-
34800 गे्र.पे. 4600 

-- 1 1 -- 

11 सहा. लखेाषधकािी 
(महािाष्ट्र षवत्त व लेखा सेवा) 
(प्रषतषनयुक्ती) 

* पी.बी.-2-रु.९३००-
३४८०० गे्र.पे. ४4०० 1 1 -- -- 

12 लघुलखेक  
 (प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-2-रु.९३००-
३४८०० गे्र.पे. ४४०० 

2 -- -- -- 

13 *सहाय् यक / सहायक कक्ष 
अषधकािी (कृषि व पदुम षवभाग, 
मंत्रालय सवंगध)  

पी.बी.-2-रु.9300-
34800 गे्र.पे.4300 4 2 -- -- 

14 लेखापाल /िोखपाल 
(प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-2-रु.९३००-
३४८०० गे्र.पे. ४२००  

1 -- -- -- 

15 उप-लेखापाल 
(प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-2-रु.9300-
34800 गे्र.पे.4200 

-- 3 2 -- 

16 लेखा षलषपक 
(प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-1-रु.5200-
20200 गे्र.पे.1900 

-- 6 3 -- 

17 षलषपक-टंकलखेक 
(प्रषतषनयुक्ती) 

पी.बी.-1-रु.5200-
20200 गे्र.पे.1900 

-- 6 3 -- 

18 प्रापण तज्ज्  
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु. 1, 50,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

1 -- -- -- 

19 संषनयंत्रण व मलु्यमापन  तज्ज् 
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु. 1,50,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

1 -- -- -- 

20 समाजशास्त्र तज्ज्  
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु. 1,50,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

1 -- -- -- 

21 कृषि व्यवसाय षवशेिज्ज्  
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु. 1,50,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

1 -- -- -- 
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अ.
क्र. 

पदनाम व कंसात पदाचा संवगध 
आषण संबषंधत प्रशासकीय 
षवभागांच्या संवगध पदांमधून 

षनयुक्ती / प्रषतषनयकु्ती अथवा 
कंत्राटी प्दतीने षनयुक्तीबाबत 

तपषशल 

वतेनश्रणेी/ ठोक 
वतेन 

षद.10.8.16 
िोजीच्या 
शासन 

षनणधयान्वये 
मंजूि पदे 

नवीन मंजूि 
किण्यात 

येत 
असललेी  

पदे 

नवीन मंजूि 782 
पदांपैकी प्रथम टप्प्या 

कषिता षनयकु्त 
किावयाची पदे 

षनयुक्ती / 
प्रषतषनयुक्ती 

कंत्राटी 
प्दतीने 

22 जीआयएस षवशेिज्ज्  
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु. 1,50,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

1 -- -- -- 

23 पयभातविण षवशेिज्ज् 
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु.1,00,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 1 -- 1 

24 संवाद षवशेिज्ज् 
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु.1,00,000/- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 1 -- 1 

25 सहाय्यक  
(कंत्राटी प्दतीने) 

रु.40,000 /- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 12 -- 4 

26 षशपाई/ मेसेंजि 
 (कंत्राटी प्दतीने) 

रु.25,000 /-  
पयंत ठोक वतेन 

2 6 -- 2 

एकूण अ - (प्रकल्प व्यव्थापन कक्ष) 23 48 14 8 

(ब)                                                    षजल्हा ्ति (एकूण 15 षजल्हे) 

1 प्रकल्प षवशेिज्ज्- कृषि 
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील गट- ब 
(कषनष्ट्ठ) संवगभाततील पद) 

पी.बी.-2-रु. 9300-
34800 गे्र.पे. 4400 -- 15 15 -- 

2 प्रकल्प षवशेिज्ज् - प्रापण रु.35000 /- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 15 -- -- 

3 प्रकल्प षवशेिज्ज् - कृषि 
व्यवसाय 

रु.35000 /- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 15 -- 15 

4 प्रकल्प षवशेिज्ज्- मनुष्ट्यबळ 
षवकास 

रु.35000 /- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 15 -- 15 

5 प्रकल्प लेखा सहाय्यक रु. 25000 /- 
पयंत ठोक वतेन 

-- 30 -- 15 

एकूण ब - (षजल्हा ्ति) -- 90 15 45 

(क)                                         उप षवभाग ्ति (एकूण 36 उप षवभाग) 

1 लेखाषधकािी  
(महािाष्ट्र षवत्त व लेखा सेवा) 
(प्रषतषनयकु्ती) 

पी.बी.-2-रु.9300-
34800 गे्र.पे. 4600 -- 36 36 -- 

2 प्रकल्प सहाय्यक 
(महािाष्ट्र कृषि सेवतेील कृषि 
पयधवके्षक संवगभाततील पद) 

पी.बी.-2-रु.5200-
20200 गे्र.पे. 4200 -- 36 36 -- 

3 प्रकल्प लेखा सहाय्यक रु.15000 (मानधन) -- 72 -- 36 
एकूण क- (उप षवभाग ्ति) -- 144 72 36 
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अ.
क्र. 

पदनाम व कंसात पदाचा संवगध 
आषण संबषंधत प्रशासकीय 
षवभागांच्या संवगध पदांमधून 

षनयुक्ती / प्रषतषनयकु्ती अथवा 
कंत्राटी प्दतीने षनयुक्तीबाबत 

तपषशल 

वतेनश्रणेी/ ठोक 
वतेन 

षद.10.8.16 
िोजीच्या 
शासन 

षनणधयान्वये 
मंजूि पदे 

नवीन मंजूि 
किण्यात 

येत 
असललेी  

पदे 

नवीन मंजूि 782 
पदांपैकी प्रथम टप्प्या 

कषिता षनयकु्त 
किावयाची पदे 

षनयुक्ती / 
प्रषतषनयुक्ती 

कंत्राटी 
प्दतीने 

(ड)                                                           गाव समूह ्ति 

1 समुह सहाय्यक रु.15000 (मानधन) -- 500 -- 100 
एकूण ड- (गाव समूह ्ति) -- 500 -- 100 

प्रकल्पाकषिता एकूण मंजूि पदे [(अ)+(ब)+(क)+(ड)] 
23 782 101 189 

805 290 
(*प्रकल्प अहवाल तातडीने तयाि किण्याकषिता संदभांषकत शासन षनणधय षद.10/08/2016 मधील सदि पदांवि विीष्ट्ठ अषधकािी 
उपलब्ध न झाल्यास त्सयापेक्षा कषनष्ट्ठ अषधकाऱ्याच्या षनयकु्तीकषिता मुभा ठेवली होती, आता सदि पदांसह प्रकल्पाकषिता मंजूि 
केलेल्या एकूण 805 पदांचा त्सया-त्सया षवभागाच्या आकृतीबंधात प्रकल्प कालावधीपयंत अ्थायी ्वरुपात समाषवष्ट्ट किणे शक्य व्हावे 
म्हणनू ही पदे वषिष्ट्ठ संवगभातत समाषवष्ट्ट किण्यात येत आहेत.)  

2. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता मंजूि किण्यात येत असलेल्या 782 नवीन पदापंैकी 
प्रथम टप्प्याकषिता 290 पदे भिण्यास मंजूिी प्रदान किण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पुढील 
टप्प्याकषिता आवययक पदे षवत्त षवभागाच्या मान्यतेने भिण्यास यथावकाश मंजूिी देण्यात येईल. 

3. प्रकल्पाकषिता सदंभांषकत शासन षनणधय षद.10.8.2016 अन्वय ेमंजूि केलले्या 23 पदापंकैी  काही 
पदे षवषवध प्रशासषकय षवभागातून प्रषतषनयुक्तीने भिण्यास मान्यता षदली आहे. त्सयाचप्रमाणे, या 
शासन षनणधयान्वये मंजूि केलेल्या नवीन 782 पदापंैकी काही पदे षवषवध प्रशासषकय षवभागाचं्या 
संवगध पदामंधून षनयुक्ती / प्रषतषनयुक्तीने भिावयाची आहेत. सबब, सदि एकूण 805 पदापंकैी काही 
पदावंि संबंषधत प्रशासषकय षवभागाचे अषधकािी/कमधचािी उपलब्ध होण्याच्या ष्ष्ट्टीने, पषिच्छेद क्र.1 
मधील तक्त्सयात संवगध पदे म्हणनू नमूद केलेली सवध पदे संबंषधत प्रशासषकय षवभागानंी त्सयाचं्या 
आकृतीबंधात संवगध पदे म्हणनू प्रकल्प कालावधीपयंत अ्थायी ्वरुपात समाषवष्ट्ट किण्यास या 
शासन षनणधयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. त्सयानुसाि, सवध संबंषधत षवभागानंी सदि पदाचंा 
त्सयाचं्या आकृतीबंधात प्रकल्प कालावधीपयंत अ्थायी ्वरुपात संवगध पदे म्हणनू समावशे किावा. 

4. पषिच्छेद क्र. 1 मधील तक्त्सयात नमूद केल्यानुसाि, प्रकल्प व्यव्थापन कक्षातंगधत षनमभातण किण्यात 
आलेली अ.क्र. 2, 3 व 13 येथील अनुक्रमे अवि सषचव, कक्ष अषधकािी व सहायक कक्ष 
अषधकाऱ्याचंी पदे कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालयाच्या आकृतीबंधाम्ये संवगध पद म्हणनू समाषवष्ट्ट 
किण्यात यावीत. त्सयाचप्रमाणे, अ.क्र. 4, 5 व 6 येथील पदे महािाष्ट्र कृषि सेवतेील अषधक्षक कृषि 
अषधकािी गट-अ संवगभाततील पदे म्हणनू, आषण अ.क्र. 9 येथील पदे महािाष्ट्र कृषि सेवा गट-ब 
संवगभाततील पदे म्हणनू समाषवष्ट्ट किण्यात यावीत. त्सयानुसाि सदि पदे कृषि षवभागाच्या अषधन्त 
कृषि आयुक्तालयाच्या आकृतीबंधाम्ये संवगध पदे म्हणनू प्रकल्प कालावधीपयंत अ्थायी ्वरुपात 
समाषवष्ट्ट किावीत. 
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5. पषिच्छेद क्र. 1 मधील तक्त्सयात नमूद केल्यानुसाि, षजल्हा ्तिावि षनमभातण केलेली अ.क्र.1 येथील 
पदे महािाष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कषनष्ट्ठ) सवगंभाततील पदे म्हणनू तसचे, उप षवभाग ्तिावि षनमभातण 
केलेली अ.क्र. 2 येथील कृषि पयधवके्षक संवगभातची पदे म्हणनू घोिीत किण्यात येत आहेत. त्सयानुसाि 
कृषि षवभागाच्या अषधन्त कृषि आयुक्तालयाच्या आकृतीबंधाम्ये सदि पदे संवगध पदे म्हणनू 
प्रकल्प कालावधीपयंत अ्थायी ्वरुपात समाषवष्ट्ट किावीत. 

6. प्रथम टप्प्याकषिता एकूण 290 पदाचंी षनयुक्ती किण्यास मान्यता देण्यात आली असून या पदापंकैी 
101 पदे षवषवध षवभागांतील अषधकािी व कमधचाऱ्यामंधून षनयुक्ती वा प्रषतषनयुक्तीने भिावयाची 
आहेत. या पदाकंषिता सबंंषधत प्रशासकीय षवभागातून संवगध पदाविील अषधकािी / कमधचािी 
उपलब्ध होत नसल्यास, सदि पदावरुन सेवाषनवृत्त झालेल्या अषधकािी / कमधचाऱ्याचंी बाहयस्त्रोत 
यंत्रणेद्वािे कंत्राटी तत्त्वावि आवययकतेनुसाि षनयुक्ती किण्यास मंजूिी देण्यात येत आहे.  

7. त्सयाचप्रमाणे, प्रकल्प सचंालकानंा आवययकता वाटल्यास, प्रकल्पाकषिता षनमभातण केलेल्या वषिष्ट्ठ 
अषधकािी / कमधचाऱ्याचंे पद अवनत करुन त्सया पदावि संबंषधत प्रशासकीय षवभागातील लगतच्या 
वतेन श्रेणीतील कषनष्ट्ठ पदावंिील अषधकािी/कमधचािी षनयुक्त किण्याची देखील मुभा िाषहल.  

8. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता मंजूि किण्यात आलेली सवध 805 पदे प्रकल्प 
कालावधीपयंत कृषि षवभागाच्या आ्थापनेवि अ्थायी ्वरुपात षनमभातण किण्यात येत असून 
प्रकल्पाचा कालावधी संपुष्ट्टात आल्यानंति सदि पदे आपोआप षनिसीत होतील.  

9. सदि प्रकल्पातंगधत बाहयस्त्रोत यंत्रणेव्दािे कंत्राटी तत्सवावि भिण्यात येणािी पदे केवळ प्रकल्प 
कालावधीपयंतच अस््तत्सवात िाहतील. प्रकल्प कालावधी संपुष्ट्टात आल्यानंति कंत्राटी तत्सवावि 
षनयुक्ती षदलेल्या अषधकािी / कमधचाऱ्याचं्या सेवा देषखल संपुष्ट्टात येतील व कोणत्सयाही पषिस््थतीत 
त्सयाचंा शासकीय सेवते समावशे किण्यात येणाि नाही. प्रकल्प संचालकानंी संबंषधताशंी किािनामा 
कितेवळेी याबाबत योग्य ती खबिदािी घ्यावी व कंत्राटी कमधचाऱ्याचंे शासनावि कोणतेही दाषयत्सव 
षनमभातण होणाि नाही याची दक्षता ्यावी. 

10. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकषिता मंजूि किण्यात आलेल्या सवध 805 पदांविील 
अषधकािी / कमधचाऱ्याचं्या वतेनादी बाबींविील खचध प्रकल्पाच्या पुढील लेखाषशिांतगधत उपलब्ध 
करुन देण्यात येणाऱ्या अथधसंकल्पीय तितुदीतून भागवावा -  

  मागणी क्र.डी-3,  
2401- पीक संवधधन  
(115) लहान / षसमातं शेतकिी व कृिी मजूिासंाठी योजना  
(00) (03) हवामान अनुकूल कृिी प्रकल्प  

(िाज्जय षह्सा 30 %)  

01 वतेन (2401 A655)  



शासन षनणधय क्रमांकः हअप्र-0716/प्र. क्र.80/िाकृषवयो कक्ष, 

 

पृष्ट्ठ 8 पैकी 7  
 

11. सदि शासन षनणधय उच्च्ति सषचव सषमतीने पद षनर्ममतीस चक्रीय प्दतीने षदलेल्या मान्यतेनुसाि 
तसेच, षवत्त षवभागाच्या अनौपचाषिक संदभध क्रमाकं 412/आपुक, षदनाकं 8 ऑग्ट, 2017 अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसाि षनगधषमत किण्यात येत आहे. 

12. सदि शासन षनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201709281703535701 असा आहे. हा आदेश षडजीटल 
्वाक्षिीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्जयपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने,  
 

 

(श्रीकातं चं. आडंगे) 
               अवि सषचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत:- 

1. मा. मुख्यमंत्री, महािाष्ट्र िाज्जय, मंत्रालय, मुंबई, 
2. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्सपादन), कृषिव पदुम षवभाग, मंत्रालय, मुंबई,  
3. मा.षविोधी पक्षनेता षवधानसभा/षवधानपषििद,षवधानभवन,मुंबई. 
4. मा. िाज्जयमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
5. सवध ससंद सद्य/महािाष्ट्र षवधानसभा सद्य /महािाष्ट्र षवधानपषििद सद्य 
6. मा. मुख्य सषचव, महािाष्ट्र िाज्जय, मुंबई,  
7. अपि मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबई 
8. अपि मुख्य सषचव (सेवा),सामान्य प्रशासन षवभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
9. अपि मुख्य सषचव (पाणी पिुवठा), पाणी पिुवठा व ्वच्छता षवभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
10. प्रधान सषचव (कृषि), कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मुंबई,  
11. प्रधान सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
12. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि सजंीवनी प्रकल्प, मुंबई. 
13.  आयकु्त (कृषि), कृषि आयकु्तालय, पणेु,  
14.  उप सषचव (आ्था), कृषि व पदुम षवभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
15.  उप सषचव (सवध), कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
16.  षवभागीय आयकु्त (औिंगाबाद / नाषशक/  अमिावती / नागपिू षवभाग) 
17.  षजल्हाषधकािी (सवध)  
18.  षवभागीय कृषि सहसंचालक (सवध)   

19.  षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकािी (सवध) 
20. महालेखापाल, महािाष्ट्र 1 / 2 (लेखापषिक्षा / लेखा व अनु्येता) मुंबई / नागपिू, 
21. अषधदान व लेखा अषधकािी, मुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. षनवासी लेखापषिक्षा अषधकािी, मुंबई, 
23. षवत्त षवभाग (व्यय 1 / आपुक ), मंत्रालय, मुंबई- 400 032, 
24. षनयोजन षवभाग ( कायभातसन 1431), मंत्रालय, मुंबई- 400 032, 
25. कक्ष अषधकािी, कायभातसन क्रमांक - 2 अे  कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
26. षनवड न्ती           
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