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                                                                                  नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्पातंगडत   
                                                                                 पारदशडकता,जबाबदारी ि तक्रार षनिारण धोरण   

पषरपत्रक 
जागषतक बँक आषण कें द्र ि राज्य शासनाचे पारदशडकता,जबाबदारी ि तक्रार षनिारण धोरणाच्या षिषिध 
षनयमाचं्या अधीन,नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्पातंगडत पारदशडकता,जबाबदारी ि तक्रार षनिारण 
धोरण याबाबत प्रकल्प अंमलबजािणी पुस्ततकेतील कलम ६.४.३.अन्िये तक्रार षनिारण धोरण 
राबषिण्यात येत आहे,याबाबतचा सषिततर तपशील खालीलप्रमाणे आहे - 

पारदशडकता, जबाबदारी ि तक्रार षनिारण 
पारदशडकता 

नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्पातंगडत राबषिण्यात येणाऱ्या सिड बाबींचे षनयोजन ि अंमलबजािणीमध्ये 
पारदशडकता राखण्यासाठी प्रकल्प कषटबद्ध आहे. यासाठी प्रकल्प व्यितथापन कक्षाच्या ितीने खालीलप्रमाणे  
षिषिध बाबीचा समािशे करण्यात आलेला  आहे - 
(i) प्रकल्प सकेंततथळाचा िापर  
नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्पाने www.mahapocra.gov.in संकेततथळ षिकषसत केलेले आहे. या 
संकेततथळािर प्रकल्पाची उषिष्ट्टये ,प्रकल्प अंमलबजिणीची षदशा, प्रकल्प अमंलबजािणी षिियक षिषिध 
पुस्ततका, अंमलबजािणीषिियक धोरण, उपलब्ध षनधी आषण खचड, प्रकल्पातंगडत राबिाियाचे षिषिध घटक 
इत्यादीची माषहती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . हे संकेततथळ िळेोिळेी अद्याित करण्यात येते . 
(ii) प्रकल्प कायालये 

अ. राज्यततरीय:- मंुबईमध्ये स्तथत प्रकल्प व्यितथापन कक्षातील प्रशासकीय शाखेकडून षिषिध 
शाखादं्वारे घेतलेल्या सिड षनणडयाचंे योग्य दततऐिजीकरण करण्यात येते.  

  प्रकल्प व्यितथापन कक्षाच्या ितीने सिड क्षते्रीय अषधकाऱ्यानंा प्रकल्पातंगडत राबषिण्यात 
येणाऱ्या षिषिध घटकाच्या अंमलबजािणीसाठी आिश्यक मागडदशडक सचूना लखेी तिरूपात षनगडषमत 
केल्या जातात ि ई मेल तथा पत्राद्वारे कळषिण्यात येतात. 

आ. षजल्हाततरीय:- षजल्हा अधीक्षक कृिी अषधकारी कायालय ततरािर प्रकल्प अमंलबजािणी कषरता 
षजल्याततरीय प्रकल्प अमंलबजािणी कक्षाची तथापना करण्यात आलेली आहे. सदर कक्षाच्या 
माध्यमातून उपषिभाग ततरािर,तसेच गािततरािरील अंमलबजािणीषिियक कामाचंे सषनयंत्रण ि 
समन्िय  करण्यात येते.षजल्हा ततरािर प्रकल्प अमंलबजािणी षिियक सिड बाबींच े दतताऐिज 
ठेिण्यात येतात. उदा-आिक जािक नोंदिही इ.   

इ. उपषिभागीय ततरः- उपषिभागीय कृिी अषधकारी कायालय हे उपषिभाग ततरािरील प्रकल्प 
अंमलबजािणी कक्ष आहे. सदर कक्षाच्या माध्यमातून उपषिभाग ततरािरून गािततरािरील अषधकारी 
ि कमडचारी याचंेमाफड त करण्यात येणाऱ्या कामाचंे सषनयंत्रण करणे ि समन्िय साधणे ही जबाबदारी 
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पार पाडण्यात येते. उपषिभाग ततरािर प्रकल्प अंमलबजािणी षिियक सिड बाबींचे दततऐिज 
ठेिण्यात येतात उदा - आिक-जािक नोंदिही इ.  

ई.  गािततरािर:- गािततरािर प्रकल्पाच्या प्रचार ि प्रषसद्धी करीता प्रकल्प अंमलबजािणीचे घटक, 
गािामधील ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीची संरचना, गािाचा पाण्याचा ताळेबंद इ फलक प्रकल्पातंगडत 
समाषिष्ट्ट गािामंध्ये लािणे अपेषक्षत आहे.  संबषधत गािामंध्ये सूक्ष्म षनयोजन प्रषक्रयेद्वारे,तसेच प्रकल्प 
माषहतीपषत्रका,तसेच प्रकल्प माषहती पुस्ततका ि इतर प्रकाशने द्वारे जनजागृती मोहीम राबषिण्यात 
येत आहे.  
षजल्हा / तालुका / गाि पातळीिर क्षमता बाधंणी कायडक्रमातंगडत आिश्यकतेनुसार प्रकल्प 
अंमलबजािणी संबषधत  प्रषशक्षण ि कायडशाळा आयोषजत करण्यात येतात.   

उ. प्रकल्प अंमलबजािणीच्या सिड ततरािंर माषहतीचा अषधकार अषधषनयम सन २००५  लागू आहे . 
 

जबाबदारी 
 प्रकल्पात कायडरत सिड अषधका-यानंा प्रकल्प राबषिण्यासाठी कतडव्ये ि जबाबदारी षनषित करण्यात आलेली 
आहे.  प्रकल्पाच्या षिषहत उषिष्ट्टाचं्या आधारे काम पूणड करण्याची सिड प्रकल्प अषधका-याचंी  जबाबदारी आहे. 
प्रकल्पाच्या कामात कुचराई अथिा षिलंब झाल्यास संबषधत अषधका-यािर याची जबाबदारी षनषित करून 
प्रशासकीय कारिाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  

तक्रार षनिारण 
(i) प्रकल्प अंमलबजािणी षिियक काही तक्रार असल्यास, संबषधत व्यक्ती ई मेल द्वारे 

mahapocra@gmail.com  या ई मेल आयडी िर आपली तक्रार नोंदिू शकतो अथिा खालील 
पत्त्यािर पोतटाद्वारे तक्रार नोंदषिता येते. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी 
प्रकल्प, ३० अ/ब आकेड, िल्डड रेड सेंटर, मंुबई ४००००५ .  

(ii) सीएम हेल्पलाईन (CM Helpline) साठी टोल फ्री नंबर १८००१२०८०४० षदनाकं १ एषप्रल २०१९ 
पासून कायडरत आहे.  नागषरकांचे प्रश्न आषण समतया जाणनू घेणे ि ते सोडषिणे या उिेशाने ही 
सुषिधा  24/7  उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  

(iii) प्रकल्प व्यितथापन कक्ष ततरािर (०२२) २२१६३३५१, (०२२) २२१६३३५२ या संपकड  क्रमाकंािर 
कायालयीन िळेेत संपकड  साधण्यात साधून प्रकल्पात अंतभूडत बाबीबाबत तक्रार नोंदषिता येते.  

(iv) षजल्हाततरािर,तक्रार षनिारणासाठी संबषधत षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी कायालयास ई मेल 
ककिा टेषलफोन द्वारे कायालयीन िळेेत अथिा पोतटाने संपकड  साधना येते, त्याचप्रमाणे उपषिभाग 
ततरािर तक्रारीसाठी संबषधत उपषिभागीय कृषि अषधकारी कायालयाशी संपकड  साधण्यात यािा.  

(v) ग्राम ततरािर 
अ. गाि पातळीिरील सिड तक्रारींचे षनिारण करण्याची जबाबदारी संबषधत ग्राम कृषि सषमतीची 

राहील, ग्राम कृिी संजीिनी सषमती काही तक्रारींचे षनराकरण करु न शकल्यास ते ग्रामसभेमध्ये 
करण्यात याि.े यासाठी गािक-यानंा गाि ततरािर षिततार कायड पे्ररक कृिीषमत्र/कृषि ताई ि 
समूह सहाय्यक हे मदत करतील. 

आ. ग्रामसभमेध्ये तक्रार षनिारण होत नसल्यास,सदर तक्रार ही संबषधत ग्रामसभचे्या मान्यतेने 
उपषिभागीय कृषि अषधकारी याचंेकडे िगड करण्यात येईल याकषरता उपषिभागीय ततरािर 5 
सदतयीय सषमतीची तथापना करण्यात येईल,यामध्ये संबषधत उपषिभागीय कृषि अषधकारी, एक 
संबंषधत ताषंत्रक सदतय (शक्यतो षठकाण आषण तक्रारीशी पषरषचत असलेला) ि संबषधत 
ग्रामसभनेे नामषनदेषशत केलेला एक व्यक्ती याचंा समािशे असेल.    

इ. तक्रारीत एकापेक्षा जातत ग्रामपंचायतींचा समािशे असल्यास, संबषधत उपषिभागीय कृिी 
अषधकारी हे  तक्रार षनिारण करतील. 
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ई. उपषिभागीय कृषि अषधकारी याचंा षनणडय संबषधतास मान्य नसल्यास,याबाबत षजल्हा अधीक्षक 
कृषि अषधकारी याचंेकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. षजल्हा अषधक्षक कृिी 
अषधकाऱ्याचंा षनणडय अंषतम आषण सिड पक्षािंर बंधनकारक असेल. 

उ. ग्राम कृषि संजीिनी सषमती/ ग्रामपंचायत ततरािर लेखी तक्रारी, संबंषधत ग्रामपंचायतीत 
सािडजषनक षठकाणी ठेिलेल्या सीलबंद पेटीमध्ये टाकला येईल. ग्राम कृषि सजंीिनी सषमती ि 
समूह सहायक याचं्या उपस्तथतीत ठराषिक तारखेला ही तक्रार पेटी उघडण्यात येईल ि प्राप्त 
तक्रारींिर चचा केली जाईल आषण त्यांचे षनराकरण १५ षदिसाच्या कालािधीमध्ये करण्यात 
येईल.जर ग्राम कृषि संजीिनी सषमती तक्रारींचे  षनराकरण करण्यास असमथड असतील तर 
ग्रामसभा तक्रारीचे षनिारण करेल.  

ऊ. ग्राम कृषि संजीिनी सषमती ततरािर तक्रार नोंदणीसाठी पोतटाद्वारे/ई मेल द्वारे सुद्धा संपकड  
साधता येईल. ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीच्या बैठकीत ि ग्रामसभेमध्ये चचदेरम्यान देखील 
संबंषधत व्यक्ती तक्रार नोंदिू शकते.   

(vi) ग्राम ततरािर उपलब्ध अन्य िधैाषनक यंत्रणा  
अ. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अषधषनयम (Bombay Act No. III of 1959) नुसार तक्रार षनिारणासाठी 

अंतभूडत तरतुदी ि ग्रामपंचायतींसाठी भारत सरकार / महाराष्ट्र सरकारचे सिड प्रचषलत षनयम 
प्रकल्प क्षते्रात लागू राहतील. 

आ. प्रकल्पाशी सिड तक्रारी ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीने षिचारात घेतल्या पाषहजेत आषण त्यािर 
अंषतम षनणडय  30 षदिसाचं्या आत देणे आिश्यक  आहे. 

इ. सिड ग्रामसेिकानंा ‘सािडजषनक माषहती अषधकारी’ म्हणनू षनयुक्त करण्यात आले आहे.  
नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्पातंगडत,षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी कायालयततर ,उपषिभाग 
ततर ि गािततरािर ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीततरािर िरीलप्रमाणे सिड प्राप्त तक्रारींचे षनराकरण होत 
असल्याची खात्री संबषधत कायालय प्रमुखाने करणे आिश्यक आहे. षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी यानंी 
आपले अषधनतत सिड उपषिभागीय कृषि अषधक-यानंा ग्रामपंचायत/ग्राम कृषि संजीिनी सषमती ततरािर 
शेतकऱ्याचं्या सूचना ि तक्रार षनिारण करण्यासाठी एक सचूना / तक्रार पत्र पेटी ठेिणेबाबत षनदेश 
द्याव्यात. याबाबतचे सषिततर षििचेन खालीलप्रमाणे आहे -  

सूचना / तक्रार पत्र पटेी 
१.ग्रामपंचायत/ग्राम कृषि संजीिनी सषमती ततरािर शेतकऱ्याचं्या सूचना ि तक्रार षनिारण करण्यासाठी 
एक सूचना / तक्रार पत्र पटेी दशडनी भागात, सोयीतकर ि सुरषक्षत जागेिर ठेिािी.  
2.सदर सूचना/तक्रार पत्र पेटी दर 15 षदिसानंी ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीच्या सदतयासंमोर समूह 
सहाय्यक यानंी उघडािी ि प्राप्त झालेल्या पत्राचंी षिियिार तसेच षदनाकंासह नोंद सचूना / तक्रार 
नोंदिही मध्य ेघ्यािी. सूचना/तक्रार पत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यािर पाठपुरािा करुन एक मषहन्याचं्या आत  
योग्य ती कायडिाही करािी.  
3.सूचना / तक्रार पत्र पेटीचा खचड ग्राम कृषि संजीिनी सषमतीततरािर उपलब्ध षनधीमधून करािा. सूचना 
/ तक्रार पत्र पेटी लािण्यासाठी रु. 1500/- खचड मयादा षनधाषरत करण्यात येत आहे.  

 सूचना  / तक्रार पत्र पेटी ही षटकाऊ असल्याची खात्री करािी. 
 पेटीस ग्राम कृषि संजीिनी सषमती कायालयाच्या कभतीिर लािण्यासाठी हूक असािा. 
 सूचना / तक्रार पत्र पेटीला कुलुप लािण्याची सुषिधा असािी. 
 सूचना / तक्रार पत्र पेटी षहरव्या रंगाची असािी. 
 सूचना / तक्रार पत्र पेटीिर प्रकल्पाचे नाि-  

“नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी सषमती  
     सचूना / तक्रार पत्र पेटी- ग्रामपंचायत नाि- ............. 



 

सूचना  / तक्रार पत्र नोंदिही खालील प्रमाणे असािी-  

अनु. 
क्र. 
 

सूचना/
तक्रार 

कत्याच े
नाि 

सूचना  / तक्रारीचा प्रकार सूचना  / 
तक्रार प्राप्त 
झाल्याचा  
षदनांक 

तपशील जबाबदार 
अषधकारी / 

संतथा 

सूचना  / 
तक्रार 

षनिारण 
झाल्याची  
षदनांक 

प्रकल्पा
संबंधीत 

प्रकल्प कमडचारी 
संबंधीत 

कलग संबंधीत 
भेदभाि 

इतर     

          
          

 

 

                                                                                                                             (षिकास चंद्र रततोगी ) 
                                                                                                             प्रकल्प सचंालक  

प्रत माषहती ि पढुील कायडिाहीसाठी - 
१.षजल्हाषधकारी (प्रकल्पांतगडत समाषिष्ट्ट सिड षजल्हे) 
2. षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी (प्रकल्पातंगडत समाषिष्ट्ट सिड षजल्हे) 
३. प्रकल्प संचालक,आत्मा  (प्रकल्पांतगडत समाषिष्ट्ट सिड षजल्हे ) 
४.उपषिभागीय कृषि अषधकारी (प्रकल्पातंगडत समाषिष्ट्ट सिड षजल्हे) 
५.लेखा अषधकारी, षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी कायालय / उपषिभागीय कृषि अषधकारी कायालय (प्रकल्पातंगडत 
समाषिष्ट्ट सिड १५ षजल्हे ि ३६ उपषिभाग). 
६.प्रकल्प व्यितथापन कक्षातील सिड षिभाग प्रमुख ि षिशेिज्ञ.  
७.संबषधत षनिड नतती . 
 
 


