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संदाम: कृवष व पदुम ववाागाचा शासन वनणमय क्र.हऄप्र0716/प्र.क्र.82/राकृववयो कक्ष, वद.17.01.2018 
 
प्र्तावना :- 
 ववदाम व मराठवाडयातील 14  वजल्हे व जळगाव ऄशा एकूण 15 वजल्यातील वनवडक ५१४२ गावांमध्ये  

सन २०१8-19 पासून पढुील 6 वषांच्या कालावधीत जागवतक बकँ ऄथमसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृ वष संजीवनी 

प्रकल्प राबववण्यास संदाम क्र. 1 येथील वदनाकं 17.01.2018 च्या शासन वनणमया्वये मा्यता देण्यात अली अहे.   

 प्रकल्प सचंालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या वनयंत्रणाखाली व कृवष ववाागाच्या 

ववाागीय/ वजल्हा/ईप ववााग व गाव समुह ्तरावरील ऄनुक्रमे ववाागीय कृषी सहसंचालक, वजल्हा ऄवधकारी कृषी 

ऄवधकारी/ प्रकल्प सचंालक (अ्मा), ईप ववाागीय कृवष ऄवधकारी व कृवष सहाय्यक या क्षते्रीय यंत्रणेमार्म त 

प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी करावयाची अहे. ्याकवरता प्रकल्पांतगमत 15 वजल्हयांतील वजल्हा ऄवधक्षक कृषी 

ऄवधका-यांच्या ऄवधप्याखाली वजल्हा प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष ्थापण्यात येणार ऄसून या कक्षामार्म त 

वजल्हयांत प्रकल्पांतगमत ववववध बाबींची ऄंमलबजावणी करण्यात येणार अहे. या प्रकल्पातंगमत ववववध 

घटकाखंालील ईपघटक/ बाबींच्या ऄंमलबजावणीसाठी जबाबदार ऄसणा-या संबवंधत  ऄवधकारी / कममचा-यांच्या 

कतमव्ये अवण जबाबदारीमध्ये प्रकल्पातंगमत कामांचा समावशे करणे अवश्यक अहे.  ्या पार्श्मामूीवर शासन 

पढुीलप्रमाणे वनणमय घेत अहे  

शासन वनणमय :- 

1. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतगमत ववववध घटकांखालील ईपघटक/ बाबींच्या ऄंमलबजावणीसाठी 

सवम क्षते्रीय ऄवधकारी / कममचा-यांची कतमव्ये व जबाबदा-या अवण प्रकल्पांतगमत ववषय वाटप या शासन 

वनणमयासोबत पवरवशष्ट-ऄ मध्ये नमूद केले अहे. 

2. ईक्त पवरवशष्टात नमूद केलेल्या ववषयाकंवरता जबाबदार ऄसणा-या संबवंधत ऄवधकारी / कममचा-यांनी 

प्रकल्पाच्या मागमदशमक सूचनांनुसार कामकाज पाहणे अवश्यक राहील तसचे, या ऄवधकारी / कममचा-यांनी 

प्रकल्पांतगमत केलेल्या कामाचं्या मूल्यमापनाची नोंद ्यांच्या वार्षषक कायम मूल्याकंन ऄहवालात (PAR) घ्यावी व 

्यांच्या ववरष्ठानंी सदर कामाचंे मूल्यांकन प्रवतववेदत कराव.े 
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3. प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पातंगमत राबवावयाच्या ववववध बाबींसंदाात क्षेत्रीय ऄवधका-यांना वळेोवळेी मागमदशमक 

सूचना वनगमवमत कराव्यात. 

4. सदर शासन वनणमय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत्थळावर ईपलब्ध करण्यात 

अला ऄसनू ्याचा सकेंताक  201809061706302001 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांवकत 

करुन काढण्यात येत अहे.   

   महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने 

 

 
              (श्रीकांत चं. अडंगे) 

                 ऄवर सवचव, महाराष्र शासन 
प्रत: 

१. सवचव (कृवष), कृवष व पदुम ववााग, मंत्रालय, मंुबइ-३२ 
२. ऄपर मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववााग, मंत्रालय, मंुबइ-३२ 
३. ऄपर मुख्य सवचव (वनयोजन), ववत्त ववााग, मंत्रालय, मंुबइ-३२ 
४. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृवष संजीवनी प्रकल्प,जागवतक व्यापार कें द्र, कर् परेड, मंुबइ-०५ 
५. अयुक्त (कृवष), महाराष्र राज्य, कृवष अयकु्तालय, पणेु 
६. सवम कृवष सचंालक, कृवष अयुक्तालय, पणेु 
७. सवम वजल्हावधकारी 
८. सवम ववाागीय कृषी सहसंचालक, 
९. सवम वजल्हा ऄवधक्षक कृवष ऄवधकारी  
१०. सवम वजल्हा प्रकल्प संचालक (अ्मा)  
११. सवम ईपववाागीय कृवष ऄवधकारी 

१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्र राज्य 
१३. महालेखापाल, महाराष्र १/२(लेखापवरक्षा/लेखा व ऄनुज्ञेयता) मंुबइ/नागपरू, 
१४. ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मंुबइ 
१५. ववत्त ववााग (का. व्यय-१/ऄथमसंकल्प-१३), मंत्रालय, मंुबइ 
१६. वनवडन्ती कायासन-८-ऄे   

 

 

 



शासन वनणमय क्रमांकः नादेकृ-4618/प्र.क्र-116/८-ऄ े

 

पषृ्ठ 7 पैकी 3  

पवरवशष्ट- ऄ 
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतगमत घटक/ईपघटक/बाबी 

(कृवष व पदुम ववाागाचा शासन वनणमय क्र.  नादेकृ-4618/प्र.क्र-1168/८-ऄ,े वदनांक 06 सप्टेंबर, 2018) 

ऄ.
क्र. 

घटक/ ईपघटक/ बाबी वजल्हा्तरीय 
ऄंमलबजावणी 

ऄवधकारी 

लाााथींचे ्वरुप 
(सामाइक/ शेतकरी 

गट/ वयैक्क्तक) 

प्रकल्प 
ऄथमसहाय्याच े

प्रमाण 
ऄ हवामान ऄनुकूल कृवष पध्दतीस प्रो्साहन 
1 सहाागीय पध्दतीने गाव समुहाचे वनयोजन    

(१) सहाागीय पध्दतीने गाव समुहाचा वनयोजन अराखडा 
तयार करणे 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

लागू नाही 100% 

(२) कृवष वमत्र/ कृवष ताइ यांच ेसहकायाने जागृती प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

2 हवामान ऄनुकूल कृवष पध्दती    
(१) हवामान ऄनुकूल तंत्रज्ञान शेती शाळा प्रकल्प संचालक 

(अ्मा) 
लागू नाही 100% 

(२) जवमनीमध्ये कबम ग्रहणाचे प्रमाण वाढववणे    
(i)वृक्ष लागवड (बांधावर/ गटामध्ये लागवड) वजल्हा ऄवधक्षक 

कृषी ऄवधकारी 
सामाइक 100% 

(ii)र्ळबाग लागवड-अंबा/ मोसंबी/संत्रा/ 
सीतार्ळ/पेरु/डाळळब 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 100% 

(३) क्षारपड व चोपण जवमनीचे व्यव्थापन (खारपाणग्र्त 
गाव)े 

   

(i)सबसररे्ज ड्रेनेज वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 50% 

(ii) हवामान ऄनुकूल तंत्रज्ञान शेती शाळा प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

(iii) शेततळे (जैववक बांधासह आनलेट व अउटलेट 
ऄसलेली) 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(iv) पाणी ईपसा साधने (पंपसंच) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(v) तुषार ळसचन वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

4 संरवक्षत शेती    
(i)शेडनेट हाउस (GJ/MS पाइप) (1000चौ.मी.) वजल्हा ऄवधक्षक 

कृषी ऄवधकारी 
वयैक्क्तक 50% 

(ii) शेडनेट हाउस (बांबू) (1000चौ.मी.) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(iii) पॉली हाउस (नैसर्षगक वायुववजन) (500चौ.मी.) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(iv) पॉली टनेल (1000चौ.मी.) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

 

वयैक्क्तक 50% 
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ऄ.
क्र. 

घटक/ ईपघटक/ बाबी वजल्हा्तरीय 
ऄंमलबजावणी 

ऄवधकारी 

लाााथींचे ्वरुप 
(सामाइक/ शेतकरी 

गट/ वयैक्क्तक) 

प्रकल्प 
ऄथमसहाय्याच े

प्रमाण 
(v) पॉली हाउस/शेडनेट हाउसमध्ये ााजीपाला/ 
रु्लवपकांच े 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(vI) पॉली टनेलमध्ये ााजीपाल/ रु्लवपकांच ेईच्च 
मूल्यांवकत लागवड  
 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

5 एकाक््मक शेती पध्दती    
(i) बंवद्त शेळीपालन प्रकल्प संचालक 

(अ्मा) 
वयैक्क्तक/ गट 50% 

(ii) कुक्कुट पालन प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक/ गट 50% 

(iii) रेशीम ईद्योग प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक/ गट 50% 

(iv) मधुमवक्षका पालन प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक/ गट 50% 

(v) गोडया पाण्यातील म््यपालन  प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक/ गट 50% 

(vI) आतर कृवष अधावरत ईद्योग  प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक/ गट 50% 

6 जमीन अरोग्य सुधारणे    
(i)गांडुळ खत अवण नाडेप पध्दतीने सेंवद्रय वनववष्ठा 
ई्पादन 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(ii) सेंवद्रय खत वनर्षमती युवनट वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

3 पाण्याचा कायमक्षम व शार्श्त पध्दतीने वापर    
1 क्षेत्र ईपचार    

(i)सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (0.30 मीटर) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(ii) सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (0.45 मीटर) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(iii) खोल सलग समपातळी चर  वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

2 ओघळीवरच ेईपचार    
(i)ऄनघड दगडाचे बांध वजल्हा ऄवधक्षक 

कृषी ऄवधकारी 
सामाइक 100% 

(ii) गॅवबयन बांध वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(iii) माती नाला बांध  वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(iv)वसमेंट नाला बांध वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 
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ऄ.
क्र. 

घटक/ ईपघटक/ बाबी वजल्हा्तरीय 
ऄंमलबजावणी 

ऄवधकारी 

लाााथींचे ्वरुप 
(सामाइक/ शेतकरी 

गट/ वयैक्क्तक) 

प्रकल्प 
ऄथमसहाय्याच े

प्रमाण 
3 पाणी साठवण संरचनांची वनर्षमती    

(i)सामुदावयक शेततळे (आनलेट व अउटलेट 
ऄसलेली) 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(ii) सामुदावयक शेततळे (आनलेट व अउटलेट वशवाय) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

(iii) शेततळे (आनलेट व अउटलेट ऄसलेली) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(iv) शेततळे (आनलेट व अउटलेट वशवाय व 
ऄ्तरीकरणसह) 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(v) शेततळे ऄ्तरीकरण वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

(vi) ववहीर वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 100% 

4 जु्या जलसाठयांच ेपुनरुज्जीवन (गाळ काढणे/ 
खोलीकरण/ दुरु्ती) 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

सामाइक 100% 

5 ाजूल पुनामरण (वववहरींच े/कूपनवलकांच ेपुनामरण) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 100% 

6 मुल्थानी जलसंधारण (शेत बांध बंवद्ती/ ढाळीचे 
बांध बंवद्ती) 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 100% 

7 सूक्ष् म ळसचन    
(i)वठबक ळसचन वजल्हा ऄवधक्षक 

कृषी ऄवधकारी 
वयैक्क्तक 50% 

(ii) तुषार ळसचन वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

8 संरवक्षत ळसचनाकवरता पाण्याची ईपलब्धता    
(i)पाणी ईपसा साधन (पंपसंच) वजल्हा ऄवधक्षक 

कृषी ऄवधकारी 
वयैक्क्तक 50% 

(ii) पाइप (एचडीपीइ/पीव्हीसी) वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 50% 

ब काढणी पश्चात व्यव्थापन व हवामान ऄनुकूल मूल्य साखळी प्रो्साहन 
1 शेतकरी ई्पादक कंप्यांना प्रो्साहन    

1 शेतकरी गट/शेतकरी ई्पादक संघ/ शेतकरी 
ई्पादक कंपनी यांच ेसशक्तीकरण करणे 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

2 ााडे त्वावर कृवष ऄवजारे कें द्र - सुववधा वनर्षमती प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

शेतकरी गट/ 
बचत गट/ 

ई्पादक कंपनी 

50% 

2 शेतमाल वृध्दीसाठी हवामान ऄनुकूल ईदयो्मुख 
मूल्यसाखळयांच ेबळकटीकरण 

   

1 शेतकरी गट/ शेतकरी ई्पादक संघ/ शेतकरी 
ई्पादक कंपनी यांना कृवष ई्पादनांच ेसंकलन, 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

शेतकरी गट/ 
बचत गट/ 

50% 
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घटक/ ईपघटक/ बाबी वजल्हा्तरीय 
ऄंमलबजावणी 

ऄवधकारी 

लाााथींचे ्वरुप 
(सामाइक/ शेतकरी 

गट/ वयैक्क्तक) 

प्रकल्प 
ऄथमसहाय्याच े

प्रमाण 
प्राथवमक प्रवक्रया, दजानुसार वगीकरण, ्वच्छता व 
साठवणकू आ.पायाातू सुववधांच ेबळकटीकरणासाठी 

ई्पादक कंपनी 

3 हवामान ऄनुकूल वबयाणे ववतरण प्रणाली कायमक्षमता वृध्दी    
1 हवामान ऄनुकूल वाणांच ेपायाातू अवण प्रमावणत 

वबयाणे तयार करणे 
वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

शेतकरी गट/ 
बचत गट/ 

ई्पादक कंपनी 

50% 

2 वबयाणे हबसाठी पायाातू सुववधांचा ववकास करणे    
(i)वबयाणे प्रवक्रया ईपकरणे प्रकल्प संचालक 

(अ्मा) 
शेतकरी गट/ 

बचत गट/ 
ई्पादक कंपनी 

50% 

(ii) वबयाणे सुकवणी याडम प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

शेतकरी गट/ 
बचत गट/ 

ई्पादक कंपनी 

50% 

(iii)वबयाण्याची साठवण/ गोदाम प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

शेतकरी गट/ 
बचत गट/ 

ई्पादक कंपनी 

50% 

(iv) वबयाणे ई्पादक शेतक-यांच ेप्रवशक्षण वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

वयैक्क्तक 100% 

(v)शासकीय वबयाणे चाचणी प्रयोगशाळांच े
बळकटीकरण 

वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

लागू नाही 100% 

क हवामान ऄनुकूल कृवष पध्दतीसाठी सं्था्मक ववकास, ज्ञान व धोरणे 
1 धोरणा्मक संशोधन व वव्तार अराखडा तयार करणे प्रकल्प संचालक 

(अ्मा) 
लागू नाही 100% 

2 कृवष हवामानववषयक सल्ला- सेवा वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

लागू नाही 100% 

3 अप्कालीन कृवष अराखडा तयार करणे वजल्हा ऄवधक्षक 
कृषी ऄवधकारी 

लागू नाही 100% 

4 हवामान ऄनुकूलनासाठी कृवष तंत्रज्ञानाचा ववकास व 
प्रमाणीकरण 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

5 लोक सहाागी पध्दतीने कृती संशोधन प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

6 हवामान ऄनुकूलनाववषयी ववश्लषेणा्मक ऄभ्यास प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

7 नावव्यपूणम तंत्रज्ञान - प्रा्यवक्षके/ संकलन/ पडताळणी प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

8 क्षमता बांधणी    
1 प्रवशक्षण व कायमशाळा    

(i)ईप ववााग व तालुका ्तरावरील 
ऄवधकारी/कममचारी 
 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 
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घटक/ ईपघटक/ बाबी वजल्हा्तरीय 
ऄंमलबजावणी 

ऄवधकारी 

लाााथींचे ्वरुप 
(सामाइक/ शेतकरी 

गट/ वयैक्क्तक) 

प्रकल्प 
ऄथमसहाय्याच े

प्रमाण 
(ii) कृवष ऄवधकारी/कृवष पयमवके्षक/ कृवष सहाय्यक/ 
समुह सहाय्यक 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

(iii)लेखा शाखेतील ऄवधकारी/ कममचारी प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

(iv) कृवष वमत्र/ कृवष ताइ व ग्राम कृवष संजीवनी सवमती प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक 100% 

(v)शेतकरी    
(v/1) प्रकल्पाच ेलाााथी- तंत्रज्ञानाचा प्रसार प्रकल्प संचालक 

(अ्मा) 
वयैक्क्तक 100% 

(v/2) प्रकल्पाच ेलाााथी- कौशल्य प्रवशक्षण प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक 100% 

2 ऄभ्यास दौरे    
(i)ईप ववााग व तालुका ्तरावरील 
ऄवधकारी/कममचारी 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

(ii) कृवष ऄवधकारी/कृवष पयमवके्षक/ कृवष सहाय्यक/ 
समुह सहाय्यक 

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

लागू नाही 100% 

(iv) कृवष संजीवनी सवमती/ कृवष वमत्र/ कृवष ताइ/ 
लाााथी  

प्रकल्प संचालक 
(अ्मा) 

वयैक्क्तक 100% 
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