
जागतिक  बकँ सहाय्यीि नानाजी देशमुख कृषी 
संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA) अमंलबजावणीस 
मान्यिा देणे िसेच, जागतिक बकेँसोबि करारनामा 
करण्यास मान्यिा देणेबाबि. (तदनांक 17 जानेवारी 
2018 च्या शासन तनणणयावतरल शुध्दीपत्रक) 

महाराष्ट्र शासन 
कृतष, पशुसंवर्णन, दुग्र्व्यवसाय तवकास व मत्स्यव्यवसाय तवभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/राकृतवयो कक्ष, 
मादाम कामा मागण, हुिात्समा राजगुरु चौक,  

मंत्रालय तव्िार, मंुबई-400 032. 
तदनांक : 15 मे, 2018. 

वाचा 

1 .  शासन तनणणय क्र. हअप्र-0716 प्र.क्र. 82/ राकृतवयो कक्ष, तदनाकं 17 जानेवारी, 2018 

शुध्दीपत्रक 

1. जागतिक बकँ सहाय्यीि  नानाजी देशमुख कृतष संजीवनी प्रकल्पािंगणि तनवडलेल्या गावांची 

तजल्हातनहाय  व िालुका तनहाय यादी संदभातर्न शासन तनणणय तदनाकं 17.1.2018 अन्वये प्रतसध्द करण्याि 

आली होिी. सदर शासन तनणणयासोबिच्या पतरतशष्ट्ट- अ मर्ील  पषृ्ट्ठ क्रमाकं -78 वतरल अनुक्रमांक - 2121 

नंिर अनुक्रमांक- 2122 िे 2163 येथील गावांची नाव ेअनावर्ानाने छापली गेली नव्हिी. 

2.  सबब, या शासन शुध्दीपत्रकान्वये संदभातर्न शासन तनणणय तदनाकं 17 जानेवारी, 2018 च्या पतरतशष्ट्ट- 

अ मर्ील पषृ्ट्ठ क्रमांक - 78 मर्ील अनुक्रमांक -2121 नंिर  अनुक्रमाकं -2122 िे 2163 येथील गावांचा  पषृ्ट्ठ 

क्रमांक 78-अ ेव 78 - बी द्वारे समावशे  करण्याि येि आहे. सदर गावांची यादी या शुध्दीपत्रकासोबि जोडण्याि 

येि आहे.  

3. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंि्थळावर उपलब्र् 

करण्याि आला असून त्सयाचा सकेंिाक 201805151532356101 असा आहे. हा आदेश तडजीटल ्वाक्षरीने 

साक्षांतकि करून काढण्याि येि आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                                                                                                    (श्रीकांि चं.  आडंगे) 
                                                                                          अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रि,  

1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
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2. मा. मंत्री (कृतष व फलोत्सपादन), कृतषव पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
3. मा.तवरोर्ी पक्षनेिा तवर्ानसभा/तवर्ानपतरषद,तवर्ानभवन,मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री (कृतष), कृतषव पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सवण ससंद सद्य/महाराष्ट्र तवर्ानसभा सद्य /महाराष्ट्र तवर्ानपतरषद सद्य 
6. मा. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई,  
7. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. अपर मुख्य सतचव (सेवा),सामान्य प्रशासन तवभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
9. अपर मुख्य सतचव (पाणी परुवठा), पाणी परुवठा व ्वच्छिा तवभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
10. अपर मुख्य सतचव (तनयोजन), तनयोजन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
11. प्रर्ान सतचव (कृतष), कृतषव पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
12. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृतष संजीवनी प्रकल्प, मंुबई. 
13. आयुक्ि (कृतष), कृतष आयुक्िालय, पणेु,  
14. उप सतचव (सवण), कृतष व पदुम तवभाग, मंत्रालय,मंुबई. 
15.  तवभागीय आयकु्ि (औरंगाबाद / नातशक/  अमराविी / नागपरू तवभाग) 
16.  तजल्हातर्कारी (सवण)  
17.  तवभागीय कृतष सहसचंालक (सवण) 
18. तजल्हा अर्ीक्षक कृतषअतर्कारी (सवण) 
19. महालेखापाल,महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञेयिा) मंुबई / नागपरू, 
20. अतर्दान व लेखा अतर्कारी,मंुबई, 
21. तनवासी लेखापतरक्षा अतर्कारी,मंुबई, 
22. तवत्त तवभाग (व्यय 1 / आपकु ), मंत्रालय,मंुबई- 400 032, 
23. तनयोजन तवभाग ( कायासन 1431), मंत्रालय,मंुबई- 400 032, 
24. कक्ष अतर्कारी,कायासन क्रमांक - 2अे कृतषव पदुम तवभाग,मंत्रालय,मंुबई 32 
25. तनवडन्िी     
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         पतरतशष्ट्ट “अ” मर्ील पृ.क्र.78-अ ेव 78-बी मर्ील गावाचंी यादी 
 

अ.क्र. गावाचे नाव (मराठी गावाचे नाव (इगं्लीश) जनगणना 2011 नुसार 
सांकेिाक 

गाव समुह 
(लघुपाणलोट क्रमांक) 

            तजल्हा -बलुढाणा                     िालकुा-नांदुरा 
2122 कोकळवाडी  Kokalwadi 528546  

 
500_ptv- 

2_02 

2123 मेंर्ळी  Mendhali 528551 
2124 मोतमनाबाद  Mominabad 528489 
2125  पपपरीकोळी Pimprikoli 528479 
2126   सानपडुी Sanpudi 528531 
2127 सावरगाव नेहू Sawargaon Nehu 528490 

तजल्हा -बलुढाणा िालकुा -संग्रामपरू 

2128 बनोडा एकलारा Banoda Eklara 528337  

500_pt- 

10_01 2129 बावनबीर Bawanbir 528329 
2130 िंुकी खु. Tunki Kh. 528313 
2131 लडनापरू Ladnapur 528312 500_pt- 

10_02 
2132 अटकळ Atkal 528370  

 

500_pt- 

10_03 

 

2133 तभलखेड Bhilkhed 528358 
2134 भोन Bhon 528387 
2135 काकोडा Kakoda 528362 
2136 कंुबरखेड Kumbarkhed 528382 
2137 तनरोड Nirod 528357 
2138 ज्िगाव Jastgaon 528373  

500_pt- 

10_05 2139 सावळी Sawali 528388 
2140 वारवि खंडेराव Warwat Khanderao 528380 
2141 चांगेफळ खु. Changefal Kh. 528351  

500_pt- 

10_06 
2142 चोंडी Chondhi 528361 
2143 तनवाना Niwana 528352 
2144 रूर्ाना Rudhana 528360 
2145 वाकना  Wakana 528359 
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अ.क्र. गावाचे नाव (मराठी गावाचे नाव (इगं्लीश) जनगणना 2011 नुसार 
सांकेिाक 

गाव समुह 
(लघुपाणलोट क्रमांक) 

2146 बोडखा Bodkha 528356  
 

500_pt- 

 

  10_07 

2147 पहगणा कवथळ Hingana Kavthal 528381 
2148 कळमखेड Kalamkhed 528371 
2149 मनाडी Manardi 528364 
2150 पळशी झासी Palshi Zasi 528335 
 2151 िामगाव Tamgaon 528354 
2152 उकडगाव Ukadgaon 528363 
2153 वारवि बकळ Warwat Bakal 528336 
2154 पचचखेड Chinchkhed 528384  

500_pt- 

11_01 
2155 इिखेड Itkhed 528385 
2156 कवथाळ Kavthal 528383 
2157 पेसोडा Pesoda 528386 
2158 टाकळेशेश्वर Takleshwar 528369 
2159 अ्वदं  Aswand 528396 500_pt- 

8_01 

2160 अवर Awar 528375  

500_pt- 

8_02 
2161 कोद्री Kodri 528377 
2162  कंुढेगाव Kundhegaon 528395 
2163 पपपरी अडगाव Pimpari Adgaon 528346 
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