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सुकाण ूसषमती व ताषंिक सल्लागाि सषमती स्थापन 
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                                                             महािाष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्सस्यव्यवसाय षवभाग 
शासन षनणधय क्रमाकं : हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/िाकृषवयो कक्ष, 

मादाम कामा मागध, हुतात्समा िाजगुरु चौक,  
मंिालय षवस्ताि, मंुबई-400 032. 

                                                       षदनाकं : 13 जून, 2017 

वाचा  : 

1. शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृषवयो कक्ष, षद.7/07/2016 
2. शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृषवयो कक्ष, षद.10/08/2016 
3. मुख्यमंिी महोदयाचं्या अध्यक्षतेखाली षद. 30/08/2016 िोजी झालेल्या बैठकीचे इषतवृत्त-शासन 

पि क्र. िाकृषव-0616/प्र.क्र.78/िाकृषवयो कक्ष, षद. 20/09/2016. 
4. शासन षनणधय क्रमाकं:- हअप्र-0716/प्र. क्र.82/िाकृषवयो कक्ष, षद.17/01/2017 

 
प्रस्तावना:- 

षवदभध व मिाठवाडयातील दुष्ट्काळामुळे बाषर्त झालले्या सुमािे 4000 गावामंध्ये तसेच षवदभातील 
पूणा नदीच्या खोऱ्यातील खािपाण पट्टयातील सुमािे 900 गावामंध्ये 6 विध कालावर्ीत जागषतक बँकेच्या 
अथधसहाय्याने सुमािे रू. 4000 कोटी अदंाषजत खचाचा हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प (Project on Climate 
Resilient Agriculture) िाबषवण्यास संदभांषकत षद.7/07/2016 च्या शासन षनणधयान्वये तत्सवत: मान्यता 
प्रदान किण्यात आली आहे. त्सयाचप्रमाणे, संदभांषकत शासन षनणधय षद.10/08/2016 अन्वये प्रकल्प 
अंमलबजावणी कृती आिाखडा तयाि किणे व या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी किीता मंुबई येथे प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष (Project Management Unit) स्थापन करुन या कक्षाकिीता आवश्यक 23 पदाचं्या 
षनर्ममतीस शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. त्सयाचप्रमाणे संदभांषकत शासन षनणधय षद. 17/01/2017 
अन्वये शासनाने सदि हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्पाचे ‘नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प’ असे 
नामकिण केलेले आहे.  

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकिीता प्रकल्प सुकाण ू
सषमती व सल्लागाि सषमती स्थापन किणे आवश्यक आहे. सदि सषमत्सयाचंी िचना व कायधपद्धती याचा समावशे 
जागषतक बँकेला सादि किावयाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी आिाखडयात किावा लागणाि आहे. यास्तव 
मुख्य सषचवाचं्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाण ूसषमती व प्रर्ान सषचव (कृषि) याचं्या अध्यक्षतेखाली सल्लागाि 
सषमती स्थापन किण्याच्या अनुिंगाने शासन पुढील प्रमाणे षनणधय घेत आहे. 
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शासन षनणधय:- 

1.  नानाजी देशमुख कृषि सजंीवनी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकिीता षवषवर् उपाययोजना 
िाबषवण्यात येणाि आहेत. त्सयानुिंगाने पुढीलप्रमाणे सषमत्सया गठीत किण्यात येत आहे - 

अ. प्रकल्प सकुाण ूसषमती (Project Steering Committee) 
अ.क्र. पदनाम  

1 मुख्य सषचव अध्यक्ष 
2 प्रर्ान सषचव (कृषि) सदस्य 
3 अपि मुख्य सषचव (षनयोजन षवभाग) सदस्य 
4 अपि मुख्य सषचव (षवत्त षवभाग) सदस्य 
5 सषचव (पदुम) सदस्य 
6 सषचव (जलसंर्ािण षवभाग) सदस्य 
7 सषचव (पणन) सदस्य 
8 आयुक्त (कृषि) सदस्य 
9 कुलगुरु, वसंतिाव नाईक मिाठवाडा कृषि षवद्यापीठ, पिभणी सदस्य 

10 कुलगुरु, डॉ. पंजाबिाव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला सदस्य 
11 प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सदस्य सषचव 
12 षनमंिीत सदस्य आवश्यकतेनुसाि  

मा. अध्यक्षाचं्या पिवानगीने 

सषमतीची काये व जबाबदाऱ्या : 
i. प्रकल्पाचा आिाखडा व अमंलबजावणी सैध्दातंीक व र्ोिणात्समक बाबी संबंर्ी मागधदशधन किणे. 
ii. प्रकल्पाचा समग्र आिाखडा तयाि किण्यासाठी मागधदशधन किणे आषण त्सयास मान्यता देणे. 
iii. वार्मिक कामाचा आिाखडा यानंा मान्यता देणे व आढावा घेणे. 
iv. प्रकल्पाची सबंंर्ीत वगेवगेळया षवभागामध्ये समन्वय सार्ण्यासंबंर्ी षनदेश देणे. 
v. प्रकल्पाच्या मान्य आिाखडयामध्ये पषिस्स्थतीनुरुप आवश्यक बदलास मान्यता देणे.  

ब. तांषिक सल्लागाि सषमती (Technical Advisory Committee) 
अ.क्र. पदनाम  

1 प्रर्ान सषचव (कृषि) अध्यक्ष 
2 प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सदस्य  
3 आयुक्त (कृषि) सदस्य 
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अ.क्र. पदनाम  
4 संशोर्न संचालक, वसंतिाव नाईक मिाठवाडा कृषि षवद्यापीठ, 

पिभणी 
सदस्य 

5 संशोर्न संचालक, डॉ. पंजाबिाव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, 
अकोला 

सदस्य 

6 संचालक, मध्यवती कोिडवाहू शेती संशोर्न संस्था (CRIDA) सदस्य 

7 संचालक, महािाष्ट्र षिमोट सेन्न्सग अप्लीकेशॅन सेंटि (MRSAC) सदस्य 

8 उप महासंचालक, भाितीय हवामान खाते सदस्य 
9 संचालक, भजुल सवके्षण व षवकास प्राषर्किण सदस्य 

10 संचालक, महाबीज, अकोला सदस्य 
11 संचालक, पणन सदस्य  
12 प्रकल्प उप संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सदस्य सषचव 
13 श्री. िणर्ीि साविकि, षव.स.स. अशासकीय सदस्य  
14 अशासकीय सदस्य - 1 सदस्य (शासनाच्या मान्यतेने) 
15 षनमंिीत सदस्य आवश्यकतेनुसाि  

मा. अध्यक्षाचं्या पिवानगीने 

सषमतीची काये व जबाबदाऱ्या : 
i. प्रकल्पाच्या मंजूि आिाखडयातील घटकाचं्या / बाबींच्या अंमलबजावणीबाबत ताषंिक सल्ला देणे. 

ii. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दिम्यान येणाऱ्या ताषंिक समस्याचंे षनिाकिणे किण्यासाठी उपाय योजना 
सुचषवणे.  

iii. उपिोक्त गठीत सषमतीच्या बैठकामंध्ये आवश्यकतेनुसाि इति शासकीय/ अशासकीय संस्थामंर्ील 
तज् ् ानंा वळेोवळेी चचेकषिता षनमंषित किता येईल.  

2. उपिोक्त गठीत सषमतींच्या बैठकामंध्ये आवश्यकतेनुसाि इति शासकीय/ अशासकीय संस्थामंर्ील 
तज् ् ानंा वळेोवळेी चचेकषिता षनमंषित किता येईल.  
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3. सदि शासन षनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि उपलब्र् 
किण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201706141223008101 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्वाक्षिीने 
साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने,  
  
 

 
                                                                                     

                                                                                                          ( श्रीकातं चं. आडंगे ) 
                               अवि सषचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत:- 
1. मा. मुख्यमंिी, महािाष्ट्र िाज्य, मंिालय, मंुबई, 
2. मा. मंिी (कृषि), कृषि व पदुम षवभाग, मंिालय, मंुबई,  
3. मा.षविोर्ी पक्षनेता षवर्ानसभा/षवर्ानपषििद,षवर्ानभवन,मंुबई. 
4. मा. िाज्यमंिी (कृषि), कृषि व पदुम षवभाग, मंिालय, मंुबई. 
5. सवध संसद सदस्य/महािाष्ट्र षवर्ानसभा सदस्य /महािाष्ट्र षवर्ानपषििद सदस्य 
6. श्री. िणर्ीि साविकि, मा. षव.स.स., अकोला पूवध 
7. मा. मुख्य सषचव, महािाष्ट्र िाज्य, मंुबई,  
8. अपि मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंिालय, मंुबई, 
9. अपि मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मंिालय, मंुबई, 
10. प्रर्ान सषचव (कृषि), कृषि व पदुम षवभाग, मंिालय, मंुबई,  
11.  प्रर्ान सषचव (सेवा),सामान्य प्रशासन षवभाग,मंिालय, मंुबई. 
12. प्रर्ान सषचव,पाणी पुिवठा व स्वच्छता षवभाग,मंिालय, मंुबई. 
13. कुलगुरू, वसंतिाव नाईक मिाठवाडा कृषि षवद्यापीठ, पिभणी  
14. कुलगुरू, डॉ. पंजाबिाव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला 
15.  आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे,  
16.  प्रकल्प सचंालक,हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प,मंुबई. 
17. महासंचालक, भजूल सवके्षण षवकास यंिणा, पुणे 
18. उप सषचव (सवध),कृषि व पदुम षवभाग,मंिालय,मंुबई. 
19.  षवभागीय आयुक्त (औिंगाबाद / नाषशक/  अमिावती / नागपूि षवभाग) 
20.  षजल्हाषर्कािी (सवध)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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21.  षवभागीय कृषि सहसंचालक (सवध)   
22.  षजल्हा अर्ीक्षक कृषि अषर्कािी (सवध) 
23. महालेखापाल, महािाष्ट्र 1 / 2 (लेखापषिक्षा / लेखा व अनु्येता) मंुबई / नागपूि, 
24. अषर्दान व लेखा अषर्कािी, मंुबई, 
25. षनवासी लेखापषिक्षा अषर्कािी, मंुबई, 
26. षवत्त षवभाग (व्यय 1 / षवसु  1), मंिालय, मंुबई- 400 032, 
27. षनयोजन षवभाग ( कायासन 1431), मंिालय, मंुबई- 400 032, 
28. षनवड नस्ती. 


		2017-06-14T12:21:02+0530
	Shrikant Chandrakant Andge




