
हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्ाांतर्गत (PoCRA), 
मराठवाडा व ववदर्भातील 4000 र्ावाांची वनवड 
करण्याकरीता सवमती स्था्न करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृषी, ्शुसांवर्गन, दुग्र्व्यवसाय ववकास व मत्सस्यव्यवसाय ववर्भार् 
शासन वनर्गय क्रमाांक : हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/राकृववयो कक्ष, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजरु्रु चौक, 
मांत्रालय ववस्तार, मुांबई-400 032. 

वदनाांक : 28 ऑक्टोबर, 2016. 

वाचा  : 

1. शासन वनर्गय क्रमाांक:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/राकृववयो कक्ष, वद.7/07/2016 
2. शासन वनर्गय क्रमाांक:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/राकृववयो कक्ष, वद.10/08/2016 
3. मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली वद. 30/08/2016 रोजी झालेलया बैठकीचे इवतवृत्त-शासन 

्त्र क्र. राकृवव-0616/प्र.क्र.78/राकृववयो कक्ष, वद. 20/09/2016. 
 
प्रस्तावना:- 

ववदर्भग व मराठवाडयातील सुमारे 4000 दुष्ट्काळामुळे बावर्त झालेलया र्ावाांमध्ये तसेच ववदर्भातील 
्ूर्ा नदीच्या खोऱ्यातील खार्ार् ्ट्टयातील सुमारे 900 र्ावाांमध्ये 6 वषग कालावर्ीत जार्वतक बँकेच्या 
अथगसहाय्याने सुमारे रू. 4000 कोटी अांदावजत खचाचा हवामान अनुकूल कृषी प्रकल् (Project on Climate 
Resilient Agriculture) राबववण्यास सांदर्भांवकत वद.7/07/2016 च्या शासन वनर्गयान्वये तत्सवत: मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. त्सयाचप्रमारे्, सांदर्भांवकत शासन वनर्गय वद.10/08/2016 अन्वये प्रकल् 
अांमलबजावर्ी कृती आराखडा तयार कररे् व या प्रकल्ाच्या अांमलबजावर्ी करीता मुांबई येथे प्रकल् 
व्यवस्था्न कक्ष (Project Management Unit) स्था्न करुन या कक्षाकरीता आवश्यक 23 ्दाांच्या 
वनर्ममतीस शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. 

या प्रकल्ाांतर्गत 4000 र्ावातील शेती दुष्ट्काळा्ासून सुरवक्षत करण्यासाठी ववववर् उ्ाययोजना 
करण्यात येर्ार आहेत. हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्ाची मा. मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली वद.30 
ऑर्स्ट, 2016 रोजी आढावा बैठक घेण्यात आली, या बैठकीत प्रकल् क्षते्रातील दुष्ट्काळामुळे सवावर्क 
बावर्त झालेलया सुमारे 4000 र्ावाांची वनवड करण्याकरीता प्रर्ान सवचव (कृषी) याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती 
स्था्न करण्याचा वनर्गय घेण्यात आला होता. त्सयानुषांर्ाने शासन ्ुढील प्रमारे् वनर्गय घेत आहे. 

शासन वनर्गय:- 

1.  हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्ाांतर्गत 4000 र्ावाांतील शेती दुष्ट्काळा्ासून सुरवक्षत करण्याकवरता ् ार्लोट 
क्षते्र ववकास आर्ारीत ववववर् उ्ाययोजना राबववण्यात येर्ार आहेत. त्सयानुषांर्ाने ् ार्लोट क्षते्राशी सुसांर्त 
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असर्ाऱ्या व दुष्ट्काळामुळे प्रकल् क्षते्रातील सवावर्क बावर्त 4000 र्ावाांच्या वनवडीकवरता ्ुढीलप्रमारे् 
सवमती र्ठीत करण्यात येत आहे - 

अ.क्र. नाांव / ्दनाम सवमतीचे ्द 

1 प्रर्ान सवचव (कृषी), कृषी व ्दुम ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई अध्यक्ष 

2 श्री. रर्र्ीर सावरकर, वव.स.स., अकोला ्ूवग   सदस्य 

3 प्रकल् सांचालक, हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्, मुांबई सदस्य-सवचव 

4 कुलरु्रू, वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्या्ीठ, ्रर्भर्ी सदस्य 

5 कुलरु्रू, डॉ. ्ांजाबराव देशमुख कृषी ववद्या्ीठ, अकोला सदस्य 

6 आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, ्ुरे् सदस्य 

7 महासांचालक, र्भजूल सवके्षर् ववकास यांत्रर्ा, ्ुरे् सदस्य  

2. उ्रोक्त र्ठीत सवमतीच्या बैठकाांमध्ये आवश्यकतेनुसार इतर शासकीय/ अशासकीय सांस्थाांमर्ील 
तज् ् ाांना वळेोवळेी चचेकवरता वनमांवत्रत करता येईल.  

3. सदर सवमतीने वनवडावयाच्या 4000 र्ावाा्ं ैकी 3000 र्ाव ेमराठवाडयातील 8 वजलहयाांतून सवावर्क व 
1000 र्ाव े ववदर्भातील 6 वजलहयाांमरू्न (अमरावती ववर्भार्ातील 5 वजलहे व वर्ा वजलहा) वनवडावयाची 
आहेत.  

4. ववदर्भातील ्ुर्ा नदीच्या खोऱ्यातील (अमरावती, अकोला व बुलढार्ा वजलयातील) खार्ार् ्ट्टयातील 
894 र्ाव े या्ूवीच उच्च स्तरीय सवमतीने वनवित केलेली आहेत. सबब, जळर्ाांव वजलहयातील 
मुक्ताईनर्र तालुक्यातील खार्ार् ्ट्टयाच्या समस्याांनी बावर्त र्ावाांची वनवड उक्त सवमतीने करावी. 

5. र्ावाांची वनवड करण्याकरीता प्रकल् क्षते्रातील “हवामान, कृषी व सामावजक स्स्थतीबाबत” सवमतीने 
सुयोग्य वनदेशक (Indicators) वनवडावते. या वनदेशकाांना उवचत रु्र्ाांक देऊन उ्लब्र् मावहतीचे शास्त्रोक्त 
ववशे्लषर् करुन सवमतीने प्रकल् क्षते्रातील सवावर्क बावर्त र्ावाांची क्रमवारी वनवित करावी. सदर 
र्ावाा्ं ैकी सवावर्क 4000  बावर्त र्ावाांची  वनवड करतेवळेी ्ार्लोट क्षते्राशी सुसांर्त असर्ाऱ्या र्ावाांचा 
समूह र्ट (Cluster basis) तयार करता येऊ शकेल अशा र्ावाांची प्रार्ान्याने वनवड करावी.  

6. सवमतीने वनवड केलेलया र्ावाांचा ्ार्लोट क्षते्राशी सुसांर्त समूहर्ट (Cluster) तयार करावा जेरे्करुन 
प्रकल्ाांतर्गत ्ार्लोट क्षते्राच्या ववकासाच्या अनुषांर्ाने उ्ाय योजना कररे् सलुर्भ होईल. 
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7. सदर सवमतीने शास्त्रोक्त ववशे्लषर्ाच्या आर्ारे प्रकल् क्षते्राांतर्गत दुष्ट्काळा्ासून सुरवक्षत करावयाच्या  
4000 र्ावाांचा आवर् मुक्ताईनर्र तालुक्यातील खार्ार् ्ट्टयाच्या समस्याांनी बावर्त र्ावाांच्या वनवडीचा  
प्रस्ताव अांतीमत: शासनाच्या मांजूरीस्तव सादर करावा. 

8. सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उ्लब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201610281445084301 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्य्ाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
  

 
                                                                                     
                                                                                                      ( श्रीकाांत चां. आांडरे् ) 
                           अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा. मांत्री (कृषी), कृषी व ्दुम ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई,  
3. मा.ववरोर्ी ्क्षनेता ववर्ानसर्भा/ववर्ान्वरषद,ववर्ानर्भवन,मुांबई. 
4. मा. राज्यमांत्री (कृषी), कृषी व ्दुम ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई. 
5. सवग सांसद सदस्य/महाराष्ट्र ववर्ानसर्भा सदस्य /महाराष्ट्र ववर्ान्वरषद सदस्य 
6. श्री. रर्र्ीर सावरकर, मा. वव.स.स., अकोला ्ूवग 
7. मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,  
8. अ्र मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई, 
9. अ्र मुख्य सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई, 
10. प्रर्ान सवचव (कृषी), कृषी व ्दुम ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई,  
11.  प्रर्ान सवचव (सेवा),सामान्य प्रशासन ववर्भार्,मांत्रालय, मुांबई. 
12. प्रर्ान सवचव,्ार्ी ्ुरवठा व स्वच्छता ववर्भार्,मांत्रालय, मुांबई. 
13. कुलरु्रू, वसांतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्या्ीठ, ्रर्भर्ी  
14. कुलरु्रू, डॉ. ्ांजाबराव देशमुख कृषी ववद्या्ीठ, अकोला 
15.  आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, ्ुरे्,  
16.  प्रकल् सांचालक,हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्,मुांबई. 
17. महासांचालक, र्भजूल सवके्षर् ववकास यांत्रर्ा, ्ुरे् 
18. उ् सवचव (सवग),कृषी व ्दुम ववर्भार्,मांत्रालय,मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19.  ववर्भार्ीय आयुक्त (औरांर्ाबाद / नावशक/  अमरावती / नार््ूर ववर्भार्) 
20.  वजलहावर्कारी (सवग)  
21.  ववर्भार्ीय कृषी सहसांचालक (सवग)   
22.  वजलहा अर्ीक्षक कृषी अवर्कारी (सवग) 
23. महालेखा्ाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा्वरक्षा / लेखा व अनु्येता) मुांबई / नार््ूर, 
24. अवर्दान व लेखा अवर्कारी, मुांबई, 
25. वनवासी लेखा्वरक्षा अवर्कारी, मुांबई, 
26. ववत्त ववर्भार् (व्यय 1 / ववसु  1), मांत्रालय, मुांबई- 400 032, 
27. वनयोजन ववर्भार् ( कायासन 1431), मांत्रालय, मुांबई- 400 032, 
28. कक्ष अवर्कारी, कायासन क्रमाांक - 2अे  कृषी व ्दुम ववर्भार्, मांत्रालय, मुांबई.  
29. वनवड नस्ती. 
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