
जागतिक बँक सहाय्यीि हवामान 
अनुकूल कृषी प्रकल्पास  (Project on 
Climate Resilient Agriculture) 
‘ित्वि: मान्यिा’ प्रदान करण्याबाबि.  

 
महाराष्ट्र शासन 

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय तवकास व मत््यव्यवसाय तवभाग 
शासन तनर्धय क्रमाकं : हअप्र-0716 /प्र. क्र. 82 /राकृतवयो कक्ष, 

मादाम कामा मागध, हुिात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय तव्िार, मंुबई-400 032. 
तदनाकं : 07 जुल,ै 2016.  

वाचा :  
1. शासन पत्र क्र. कृषीतव-3716/प्र. क्र.42 (भाग-1) /8-अे, तदनाकं :  06 एतप्रल, 2016.  
2. तवत्त मंत्रालय, आर्थिक कायध तवभाग, भारि सरकार, याचंे पत्र क्र. DO No 4/1/2016-FB-VII          

तद. 09 मे, 2016 

3. शासन पत्र क्र. कृषीतव-3716/प्र. क्र.42 (भाग-1) /8-अे, तदनाकं :  06 मे, 2016.  
4. तवत्त मंत्रालय, आर्थिक कायध तवभाग, भारि सरकार, याचंे पत्र क्र. DO No 4/1/2016-FB-VII          

तद. 17 मे, 2016 

5. जागतिक बँकेचे पत्र तद. 24 मे, 2016 

 
प्र्िावना :- 

मागील काही वषांपासून पावसाचे असमान तविरर्, पावसािील मोठे खंड, मान्सूनचे उशीरा 
होर्ारे आगमन, अवकाळी पाऊस व गारपीट इत्यादी सम्यानंा राज्यास वारंवार िोंड द्याव ेलागि आहे. 
पतरर्ाम्वरुपी िीव्र दुष्ट्काळ अिवा टंचाईसदृष्ट्य पतरस््ििी तनमार् होरे् आतर् त्यामुळे कृषी उत्पादनाि 
व उत्पादकिेि मोठ्या प्रमार्ावर घट होऊन कृषी तवकासाचा दर लक्षर्ीयतरत्या घटि आहे िसेच, 
घटत्या उत्पन्नामुळे शेिक-यामंध्ये िर्ावग्र्ििा वाढि असून त्यािून काही शेिक-यानंी आत्महत्येचे 
टोकाचे पाऊल देखील उचलले आहे.   

एकंदरीि अतलकडील काळािील हवामानािील सदर लक्षर्ीय बदलामुंळे राज्यािील कृषी 
क्षते्रापुढे मोठी आव्हाने उभी रहाि आहेि. सदर हवामान बदलानुकूल (Resilient) कृषी तवकासाकतरिा 
िसेच, प्रतिकूल पतरस््ििीि शेिक-यानंी घटत्या उत्पन्नामुळे िर्ावग्र्ि न होिा पूवीच्या सुस््ििीि 
िाबडिोब पुनध्िातपि होिा याव े म्हर्नू कृषी क्षते्र व पयायाने शेिक-यानंी सक्षम व्हाव े याकतरिा 
उपाययोजना करण्याच ेशासनाच्या तवचारार्ीन होिे.  

त्यानुषंगाने राज्याि ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (Project on Climate Resilient 
Agriculture)’ जागतिक बँकेच्या अिधसहाय्याने प्रामुख्याने तवदभध व मराठवाडयािील तनवडक 
दुष्ट्काळग्र्ि गावांमध्ये िसेच तवदभािील पुर्ा नदीच्या खोऱ्यािील खारपार् पट्टयािील तनवडक 
गावांमध्ये राबतवण्याचे प्र्िातवि करण्याि आले होिे. सदर प्रकल्पाची कें द्रीय तवत्त मंत्रालयाच्या आर्थिक 
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कायध तवभागाने जागतिक बँकेच्या अिधसय्याकरीिा संदभांकीि तदनाकं 17/05/2016 रोजीच्या पत्रान्वये 
तशफारस केली आहे. जागतिक बँकेने संदभांतकि तदनाकं 24.05.2016 रोजीच्या पत्रान्वये सदर 
प्रकल्पाच्या आखर्ी व अंमलबजावर्ीसाठी राज्य शासनासोबि काम करण्यास सहमिी दशधतवली आहे. 
त्यानुषंगाने ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (PoCRA)’ राबतवण्यास शासनाची ‘ित्वि: मान्यिा’ प्रदान 
करण्याबाबि िसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावर्ीचा आराखडा (Project Implementation Plan) ियार 
कररे् आतर् प्रकल्पाच्या अंमलबजावर्ीकतरिा ‘प्रकल्प व्यव्िापन कक्षाची (Project Management 
Unit)’ ्िापना करण्याबाबि शासन पुढीलप्रमारे् तनर्धय घेि आहे.  

शासन तनर्धय :-  

1. जागतिक बँकेच्या अिधसय्याने ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (PoCRA)’ राज्याि राबतवण्यास 
शासनाची ‘ित्वि: मान्यिा’ देण्याि येि आहे. 

2. या प्रकल्पाचा अंमलबजावर्ी आराखडा (PIP) ियार कररे् िसचे प्रकल्पाच्या अंमलबजावर्ीकतरिा 
मंुबई येिे प्रकल्प व्यव्िापन कक्षाची (PMU) ्िापना करण्यास शासन मान्यिा देण्याि येि आहे.  

3. सदर प्रकल्प व्यव्िापन कक्ष भारिीय प्रशासकीय सेविेील वतरष्ट्ठ अतर्काऱ्याचं्या तनयंत्रर्ाखाली  
्िापन करण्यास िसेच प्रकल्प व्यव्िापन कक्षािील अतर्कारी व कमधचाऱ्याचंी पदे िात्काळ  
प्रतितनयुक्िीने / बदलीने / कंत्राटी ित्वावर भरण्यास ित्वि: मान्यिा देण्याि येि आहे. 

4. सदर प्रकल्पाच्या कायान्वयनासाठी आवश्यक असलेल्या एकूर् तनर्ीपैकी 70% तनर्ी जागतिक 
बँकेच्या अिधसहाय्यािून व उवधरीि 30% तनर्ी राज्य शासनाकडून उपलब्र् होर्ार आहे. सदर तनर्ी 
अिधसंकस्ल्पि करण्यासाठी ्विंत्र लेखाशीष े उघडून तनर्ी उपलब्र् करुन देण्याची कायधवाही 
करण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 

5. प्रकल्पाच्या अंमलबजावर्ीचा आराखडा (PIP) ियार कररे् िसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावर्ीसाठी 
्िापन करण्याि येर्ाऱ्या प्रकल्प व्यव्िापन कक्षाच्या (PMU) उभारर्ीकतरिा येर्ाऱ्या प्रशासकीय 
खचाकतरिा (जागेचे भाडे व उपकर, फनीचर व अंिगधि रचना, संगर्क व अन्य कायालयीन 
उपकररे्, ्टेशनरी, वीज, दुरध्वनी, इंटरनेट, आवश्यक सेवा पुरवठादाराचं े शुल्क, प्रकल्पािंगधि 
घटक/उपघटकाचंी आवश्यकिेनुसार प्राितमक ्वरुपाि अिवा पिदशी ित्वावर अंमलबजवर्ी, 
अतर्कारी / कमधचाऱ्याचंे विेन व भत्ते िसेच, वाहन, POL व अन्य आ्िापना तवषयक खचध इ. कतरिा) 
आवश्यक तनर्ी वळेोवळेी उपलब्र् करुन द्यावा. 

6. सदर प्रकल्पाचा प्राितमक आराखडा सुमारे रुपय े 4000 कोटी रक्कमेचा आहे ििातप सदर 
प्रकल्पाच्या कायान्वनासाठी ्िापन करण्याि येर्ारे प्रकल्प व्यव्िापन कक्षािील (PMU) अतर्कारी 
व जागतिक बँकेच े अतर्कारी याचं्याकडून प्रकल्पाचा आराखडा अंतिमि: तनतिि करण्याि 
आल्यानंिर सदर प्रकल्पाच्या अंतिम आराखड्यास मंत्रीमंडळाची मान्यिा घेण्याि यावी.   
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7. सदर प्रकल्पाच्या कायान्वयनासाठी प्रकल्प व्यव्िापन कक्षाकरीिा (PMU) आवश्यक असलेल्या 
पदाचं्या तनर्थमिीस िसेच भतवष्ट्याि तनमार् करावयाच्या पदानंा मुख्य सतचवाचं्या अध्यक्षिेखालील 
उच्च ्िरीय सतचव सतमिीच्या मान्यिेने व िदनंिर यिावकाश मंत्रीमंडळाची मान्यिा घेऊन सवध 
पदाचंी तनर्थमिी करण्याि यावी.  

8. सदर शासन तनर्धय तनयोजन तवभागाच्या मान्यिेने व तवत्त तवभागाच्या अनौपचातरक संदभध क्रमाकं 
131/2016/व्यय-1, तदनांक  03/07/2016  अन्वय ेप्राप्ि मान्यिेनुसार तनगधतमि करण्याि येि आहे. 

सदर शासन तनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेि्िळावर 
उपलब्र् करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201607071608047501 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल ्वाक्षरीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने,   

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                      ( श्रीकािं चं. आडंगे ) 
                  अवर सतचव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रि:- 
1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
2. मा. मंत्री (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
3. मा. राज्यमंत्री (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
4. मा. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई,  
5. अपर मुख्य सतचव (कृषी), कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
6. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
7. अपर मुख्य सतचव (तनयोजन), तनयोजन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
8. आयुक्ि (कृषी), कृषी आयुक्िालय, पुरे्,  
9. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी तवद्यापीठ, अकोला, तजल्हा अकोला,  
10. कुलगुरु, वसंिराव नाईक, मराठवाडा कृषी तवद्यापीठ, परभर्ी, तजल्हा परभर्ी,   
11. तवभागीय आयुक्ि (औरंगाबाद / नातशक/  अमराविी / नागपूर तवभाग) 
12. तजल्हातर्कारी (सवध)  
13. तवभागीय कृषी सहसंचालक (सवध)   
14. तजल्हा अर्ीक्षक कृषी अतर्कारी (सवध) 
15. कृषी आयुक्ि, (अेजी 10 सले) महाराष्ट्र राज्य, पुरे् (खचध िाळमेळ शाखा), 
16. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापतरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा) मंुबई / नागपूर, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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17. अतर्दान व लेखा अतर्कारी, मंुबई, 
18. तनवासी लेखापतरक्षा अतर्कारी, मंुबई, 
19. तवत्त तवभाग (व्यय 1 / तबयुडी 13), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
20. तनयोजन तवभाग ( कायासन 1431), मंत्रालय, मंुबई- 400 032, 
21. कक्ष अतर्कारी, कायासन क्रमाकं - 2अे / 6अे / 7अे, कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032 
22.  तनवड न्िी.          
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