
जागतिक बकँ सहाय्यीि हवामान 
अनुकूल कृषी प्रकल्पाच्या (PoCRA) 
अंमलबजावणीस व याकतििा 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, मंुबई येथे 
स्थापन किण्यास मान्यिा. 

                                                         महािाष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय तवकास व मत्सस्यव्यवसाय तवभाग, 
शासन तनणधय क्रमाकं :- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृतवयो कक्ष, 

मादाम कामा मागध, हुिात्समा िाजगुरु चौक,  
मंत्रालय तवस्िाि, मंुबई-400 032. 

                                                 तदनाकं :  10 ऑगस्ट, 2016.  

वाचा :  

1. शासन तनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृतवयो कक्ष, तद.7/07/2016 
 
प्रस्िावना:- 

 तवदभध व मिाठवाडयािील सुमािे 4000 दुष्ट्काळग्रस्ि गावांम्ये िसेच तवदभािील पूणा 
नदीच्या खोऱ्यािील खािपाण पट्टयािील सुमािे 900 गावांम्ये 6 वषध कालावर्ीि जागतिक बँकेच्या 
अथधसहाय्याने रू. 4000 कोटी अंदातजि खचाचा हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (Project on 
Climate Resilient Agriculture) िाबतवण्यास तद.7/07/2016 च्या शासन तनणधयान्वये ित्सवि: 
मान्यिा प्रदान किण्याि आली आहे.   

   हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाचा ‘सतवस्िि प्रकल्प अहवाल, प्रकल्प अंमलबजावणी कृिी 
आिाखडा व तवतवर् कायधप्रणाली पुस्स्िका’ ियाि करून प्रकल्प मंजूि करून घेणे व िदनंिि 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी कतििा मंुबई येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Project Management 
Unit), स्थापन किण्यास िसेच सदि कक्षाकतििा आवश्यक असलेल्या 23 पदाचं्या तनर्ममिीस 
मान्यिा देण्याची बाब शासनाच्या तवचािार्ीन होिी, त्सयाबाबि शासनाने पुढील तनणधय घेिला आहे. 

शासन तनणधय:- 

1. जागतिक बँक सहाय्यीि हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाच्या  (PoCRA) अंमलबजावणीस 
मान्यिा देण्याि  येि आहे .  

2. हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाचा ‘सतवस्िि प्रकल्प अहवाल, प्रकल्प अंमलबजावणी कृिी 
आिाखडा व तवतवर् कायधप्रणाली पुस्स्िका’ ियाि करून प्रकल्प मंजूि करून घेणे व िदनंिि 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी कतििा मंुबई येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (PMU) स्थापन किण्यास 
मान्यिा देण्याि येि आहे. सदि कक्षाकतििा पुढीलप्रमाणे  23 पदाचं्या तनर्ममिीस मान्यिा 
देण्याि येि आहे . 
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अ.क्र. पदनाम 
पदाची विेनश्रणेी 

[रु. व कंसाि गे्रड प]े 
आवश्यक 
पद संख्या 

1 
प्रकल्प संचालक (Project Director) 
( भा.प्र.से. संवगािील सतचव दजाचे ) 

३७४००-६७००० 
(1००००) 

1 

2 
प्रकल्प उप संचालक (अवि सतचव) 
(Deputy Project Director) 

15600-३९1०० 
(६६००) 

1 

3 
सहाय्यक प्रकल्प सचंालक (कक्ष अतर्कािी) 
(Assistant Project Director) 

15600-३९1०० 
(५४००) 

1 

4 
कृतष तवद्या िथा पयाविण िज्ज्ञ  
(अतर्क्षक कृतष अतर्कािी/कृषी उप संचालक) 
(Agronomist and Environment specialist) 

15600-३९1०० 
(६६००/५४००) 

1 

5 
मृदा तवञान तवशेषज्ज्ञ  
(अतर्क्षक कृतष अतर्कािी/ कृतष उप संचालक) 
(Soil Science Expert) 

15600-३९1०० 
(६६००/५४००) 

1 

6 
कृतष अतभयंिा (Agricultural Engineer) 
(अतर्क्षक कृतष अतर्कािी /कृतष उप संचालक) 

15600-३९1०० 
(६६००/५४००) 

1 

7 
 हायड्ेालॉतजस्ट/तजओलॉतजस्ट 
 (Hydrologist/Geologist) 

15600-३९1०० 
(६६००/५४००) 

1 

8 
तवत्त तवशेषज्ज्ञ (Finance Specialist) 
(उप संचालक,  महािाष्ट्र तवत्त व लेखा सेवा) 

15600-३९1००  
(६६००) 

1 

9 
लेखातर्कािी / सहा. लेखातर्कािी 
(महािाष्ट्र तवत्त व लेखा सेवा) 
(Accounts Officer/Asst. Accounts Officer) 

९३००-३४८०० 
(४4००/४3००) 

1 

10 
लेखापाल /िोखपाल 
(Accountant/Cashier) 

९३००-३४८०० 
(४२००) 

1 

11 
प्रापण िज्ज्ञ  
(Procurement Specialist) 

1, 50,000/- 
पयंि ठोक विेन 

1 

१2 
संतनयंत्रण व मुल्यमापन  िज्ज्ञ  
(Monitoring And Evaluation Specialist) 

1,50,000/- 
पयंि ठोक विेन 

1 

१3 
समाजशास्त्र िज्ज्ञ  
(Sociologist) 

1,50,000/- 
पयंि ठोक विेन 

1 

१4 
कृतष व्यवसाय तवशेषज्ज्ञ  
(Agribusiness Expert) 

1,50,000/- 
पयंि ठोक विेन 

1 

15 
जीआयएस तवशेषज्ज्ञ  
(GIS Specialist) 

1,50,000/- 
पयंि ठोक विेन 

1 

१6 
लघुलेखक  
(Stenographer) 

९३००-३४८०० 
(४३००/४४००) 

2 

१7 सहाय्यक (Assistant) ९३००-३४८०० (४३००) 4 
१८  तशपाई/ मेसेंजि (Peon/Messenger) 25,000/- पयंि ठोक विेन 2 

एकुण 23 
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3. उपिोक्ि 23 पदापंैकी  अ.क्र. 1 िे 10 िसेच अ.क्र. 16 व 17 येथे नमूद केलेली पदे शासनाच्या 
तवतवर् तवभागािील अतर्कािी/कमधचा-याचं्या प्रतितनयुक्िीने भिण्याि यावीि. अ.क्र.11 िे 15 व 
अ.क्र.18 येथे नमूद केलेली पदे आवश्यकिेनुसाि िसेच आवश्यक कालावर्ीकतििा 
बाह्यस्त्रोिाद्वािे कंत्राटी पद्धिीने भिण्यास तवभागास मुभा असेल. 

4. उपिोक्ि नवीन पद तनमीिीच्या अनुषंगाने तवभागाच्या आकृिीबंर्ािील अनुिेखकाची 270 पदे 
समर्मपि किण्याची कायधवाही किावी. 

5. सदि शासन तनणधय उच्चस्िि सतचव सतमिीने पद तनर्ममिीस तदलेल्या मान्यिेनुसाि  िसचे तवत्त 
तवभागाच्या अनौपचातिक संदभध क्रमाकं 287/तवसु-1, तदनाकं 8/08/2016 अन्वये प्राप्ि 
मान्यिेनुसाि तनगधतमि किण्याि येि आहे. 

सदि शासन तनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावि 
उपलब्र् किण्याि आला असून त्सयाचा संकेिाक 201608111036393401 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षिीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

  महािाष्ट्राचे िाज्ज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने,  
  

 
                                                                                     

                                                                                          डॉ. भगवान सहाय 
                 अपि मुख्य सतचव (कृषी)  

प्रि:- 
1. मा. मुख्यमंत्री, महािाष्ट्र िाज्ज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
2. मा. मंत्री (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
3. मा.तविोर्ी पक्षनेिा तवर्ानसभा/तवर्ानपतिषद,तवर्ानभवन,मंुबई. 
4. मा. िाज्ज्यमंत्री (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5. सवध संसद सदस्य/महािाष्ट्र तवर्ानसभा सदस्य /महािाष्ट्र तवर्ानपतिषद सदस्य 
6. मा. मुख्य सतचव, महािाष्ट्र िाज्ज्य, मंुबई,  
7. अपि मुख्य सतचव (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
8. अपि मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
9. अपि मुख्य सतचव (तनयोजन), तनयोजन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10.  प्रर्ान सतचव (सेवा),सामान्य प्रशासन तवभाग,मंत्रालय, मंुबई.  
11.  आयुक्ि (कृषी), कृषी आयुक्िालय, पुणे,  
12.  प्रकल्प सचंालक,हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प,मंुबई. 
13.  उप सतचव (आस्था),कृषी व पदुम तवभाग,मंत्रालय,मंुबई. 
14.  उप सतचव (सवध),कृषी व पदुम तवभाग,मंत्रालय,मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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15.  तवभागीय आयुक्ि (औिंगाबाद / नातशक/  अमिाविी / नागपूि तवभाग) 
16.  तजल्हातर्कािी (सवध)  
17.  तवभागीय कृषी सहसंचालक (सवध)   

18.  तजल्हा अर्ीक्षक कृषी अतर्कािी (सवध) 
19. महालेखापाल, महािाष्ट्र 1 / 2 (लेखापतिक्षा / लेखा व अनुञयेिा) मंुबई / नागपूि, 
20. अतर्दान व लेखा अतर्कािी, मंुबई, 
21. तनवासी लेखापतिक्षा अतर्कािी, मंुबई, 
22. तवत्त तवभाग (व्यय 1 / तवसु  1), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
23. तनयोजन तवभाग ( कायासन 1431), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
24. कक्ष अतर्कािी, कायासन क्रमाकं - 2अे  कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 32 
25. तनवड नस्िी          
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