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वाचा :  
  

1. कृषी व पदुम िवाा , मांत्रालय, मुांबई शासन िनर्धय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82 /राकृिवयो 
कक्ष, िद. 07/07/2016 

2.  कृषी व पदुम िवाा , मांत्रालय, मुांबई शासन िनर्धय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82 /राकृिवयो 
कक्ष, िद. 10/08/2016 

प्र्तावना : 

िवदाध व मराठवाडयातील सुमारे 4000 दुष्ट्काळग्र्त  ावाांमध्ये तसेच िवदाातील पुर्ा 
नदीच्या खोऱ्यातील खारपार् पट्टयातील सुमारे 900  ावाांमध्ये आ ामी 6 वषध कालावधीत जा ितक 
बँकेच्या अर्धसहाय्याने रु. 4000 कोटी अांदािजत खचाचा हवामान अनुकूल कृषी िवकास प्रकल्प 
राबिवण्यास सांदााधीन शासन िनर्धयाांन्वये मांजूरी प्रदान केलेली आहे. 

कै. चांिडकादास अमृतराव देशमुख ऊर्ध  नानाजी देशमुख, समाजसेवक, याांनी ाारतातील 
िविवध राजयाांतील दु धम, पहाडी  ावाांतील शेतकऱ्याांना िविवध प्रकल्पाांच्या माध्यमातून आ्मिनाधर 
व उद्यमशील बनिवण्यामध्ये आपले जीवन समर्पपत केलेले आहे. ्याांनी ग्राम िवकास व लोक 
िशक्षर्,  ोवांश सांवधधन, पारांपािरक कृषी पद्धतींचा िवकास व प्रसार, कृषी ससचन तसेच 
जलसांधारर्ाच्या माध्यमातून कृषी ससचन क्षते्रात वाढ कररे् इ. िविवध समाजोपयो ी कायात ारीव 
यो दान िदलेले आहे. श्री. नानाजी देशमुख याांनी केलेली िन:्वार्ध समाजसेवा व ्याांचे कृषी 
क्षते्रातील यो दान लक्षात घेऊन, जा ितक बँक सहाय्यीत हवामान अनुकूल कृषी िवकास 
प्रकल्पास श्री. नानाजी देशमुख याांचे नाव देण्याची बाब शासनाच्या िवचाराधीन होती, ्याबाबत 
शासन पुढील िनर्धय घेत आहे. 

शासन िनर्धयः          

1. जा ितक बँक सहाय्य्यत हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पास (PoCRA) यापुढे “नानाजी देशमुख 
कृषी सांजीवनी प्रकल्प” म्हर्नू सांबोधण्यात येईल. ्यानुसार महाराष्ट्र शासनाांत धत या 
प्रकल्पाशी िन डीत सवध कायालयीन कामकाजासाठी यापुढे “नानाजी देशमुख कृषी सांजीवनी 
प्रकल्प” या नवीन नावाचा वापर करण्यात यावा. 
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2. प्रकल्प सांचालक, हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प, मुांबई, याांनी प्रकल्पाच्या उपरोक्त नाम 
बदलाच्या अनुषां ाने प्रकल्पाकरीता नवीन बोध िचन्ह (LOGO) व ब्रीद वाक्य तयार करुन घ्याव े
व ्यास शासन मान्यता घ्यावी. सदर प्रकल्पाच्या बोध िचन्हामध्ये श्री. नानाजी देशमुख याांच्या 
छायािचत्राचा सुयोग्यरी्या समावशे करावा. 

3. या शासन िनर्धयान्वये हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाच्या केवळ नावात बदल करण्यात येत 
असून प्रकल्पाच्या मुळ उदे्दश, व्याप्ती व सांरचनेत कोर्ताही बदल करण्यात येत नाही. 

4. सद्यय््र्तीत, जा ितक बकेँशी तसेच कें द्र शासनाशी पत्रव्यवहार करताना प्रकल्पाच्या इांग्रजी 
ााषेतील Project on Climate Resilient Agriculture (PoCRA) या नावाचा उपयो  करण्यात 
यावा. 

5. सदर शासन िनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201701171235419701 असा आहे. हा 
आदेश िडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांिकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 
 
 
            ( श्रीकाांत चां. आांड े ) 

                अवर सिचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राजय, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा. मांत्री (कृषी), कृषी व पदुम िवाा , मांत्रालय, मुांबई,  
3. मा.िवरोधी पक्षनेता िवधानसाा/िवधानपिरषद,िवधानावन,मुांबई. 
4. मा. राजयमांत्री (कृषी), कृषी व पदुम िवाा , मांत्रालय, मुांबई. 
5. सवध सांसद सद्य/महाराष्ट्र िवधानसाा सद्य /महाराष्ट्र िवधानपिरषद सद्य 
6. मा. मुख्य सिचव, महाराष्ट्र राजय, मुांबई,  
7. प्रधान सिचव (कृषी), कृषी व पदुम िवाा , मांत्रालय, मुांबई,  
8. अपर मुख्य सिचव (िवत्त), िवत्त िवाा , मांत्रालय, मुांबई, 
9. अपर मुख्य सिचव (िनयोजन), िनयोजन िवाा , मांत्रालय, मुांबई, 
10.  प्रधान सिचव (सेवा),सामान्य प्रशासन िवाा ,मांत्रालय, मुांबई.  
11.  आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुरे्,  
12.  प्रकल्प सांचालक, हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प, जा ितक व्यापार कें द्र, कर् परेड, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13.  उप सिचव (सवध), कृषी व पदुम िवाा ,मांत्रालय,मुांबई. 
14.  िवाा ीय आयुक्त (औरां ाबाद / नािशक/  अमरावती / ना पूर िवाा ) 
15.  िजल्हािधकारी (सवध)  
16.  िवाा ीय कृषी सहसांचालक (सवध)   

17.  िजल्हा अधीक्षक कृषी अिधकारी (सवध) 
18. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापिरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता) मुांबई / ना पूर, 
19. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुांबई, 
20. िनवासी लेखापिरक्षा अिधकारी, मुांबई, 
21. िवत्त िवाा  (व्यय 1 / िवसु  1), मांत्रालय, मुांबई- 400 032, 
22. िनयोजन िवाा  ( कायासन 1431), मांत्रालय, मुांबई- 400 032, 
23. िनवड न्ती.   
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