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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: दारव्हा िालकुा: अणी 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासनू 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून 
घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर 
करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये 
प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक 
असून गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया 
शेिकऱयाांना, शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा 
लाभ घेिा येिो. िसचे गावािील पाण्याची उपलब्धिा 
वाढतवण्यासाठी जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि 
समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प 
गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” 
स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि 
आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले 
काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या 
क्रमाांकावर आहे हे जाणनू घेणे सोयीच ेव्हाव ेयाकतरिा प्रत्येक 
िालुक्यािील ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. 
यासाठी ३१ माचग २०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT 
पोटगल वरील शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या 
अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल 
सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व प्रकल्प 
अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच े अनुभव 
इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय 
प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि 
दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
 

ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 
 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पुसद िालकुा: उमरखेड 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असून 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: यविमाळ िालकुा: कळांब 

          जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असून 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग:  पाांढरकवडा िालकुा: केळापूर 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून 
घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर 
करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये 
प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक 
असून गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया 
शेिकऱयाांना, शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा 
लाभ घेिा येिो. िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा 
वाढतवण्यासाठी जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि 
समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प 
गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” 
स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि 
आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले 
काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या 
क्रमाांकावर आहे हे जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव ेयाकतरिा प्रत्येक 
िालुक्यािील ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. 
यासाठी ३१ माचग २०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT 
पोटगल वरील शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या 
अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल 
सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व प्रकल्प 
अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच े अनुभव 
इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय 
प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि 
दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: यविमाळ िालकुा:  घाटांजी 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासनू 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून 
घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर 
करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये 
प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक 
असून गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया 
शेिकऱयाांना, शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा 
लाभ घेिा येिो. िसचे गावािील पाण्याची उपलब्धिा 
वाढतवण्यासाठी जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि 
समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प 
गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” 
स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि 
आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले 
काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या 
क्रमाांकावर आहे हे जाणनू घेणे सोयीच ेव्हाव ेयाकतरिा प्रत्येक 
िालुक्यािील ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. 
यासाठी ३१ माचग २०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT 
पोटगल वरील शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या 
अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल 
सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व प्रकल्प 
अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच े अनुभव 
इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय 
प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि 
दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पाांढरकवडा िालकुा:  झरी-जामनी 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे.  
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: दारव्हा िालकुा:  दारव्हा 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून 
घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर 
करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये 
प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक 
असून गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया 
शेिकऱयाांना, शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा 
लाभ घेिा येिो. िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा 
वाढतवण्यासाठी जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि 
समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प 
गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” 
स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि 
आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले 
काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या 
क्रमाांकावर आहे हे जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव ेयाकतरिा प्रत्येक 
िालुक्यािील ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. 
यासाठी ३१ माचग २०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT 
पोटगल वरील शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या 
अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल 
सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व प्रकल्प 
अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच े अनुभव 
इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय 
प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि 
दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पुसद िालकुा:  तदग्रस 

 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून 
घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर 
करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये 
प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक 
असून गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया 
शेिकऱयाांना, शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा 
लाभ घेिा येिो. िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा 
वाढतवण्यासाठी जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि 
समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प 
गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” 
स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि 
आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले 
काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या 
क्रमाांकावर आहे हे जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव ेयाकतरिा प्रत्येक 
िालुक्यािील ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. 
यासाठी ३१ माचग २०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT 
पोटगल वरील शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या 
अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल 
सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व प्रकल्प 
अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच े अनुभव 
इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय 
प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि 
दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: दारव्हा िालकुा:  नेर 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा व 
तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि आहे. 
प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण शेिी 
व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 
5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सुरु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी जलसांधारण 
कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. प्रकल्पाच्या 
अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति 
सांजीवनी सतमिी” स्थापन करण्याि आल्या आहेि. सदर 
सतमिीमाफग ि आिपयंि शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी 
केलेले काम इिर ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण 
प्रकल्प िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे 
हे जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसचे स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी अांमलबजावणी 
केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर गावाांना उपयोगी ठरू 
शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी 
पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पुसद िालकुा:  पुसद 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: दारव्हा िालकुा:  बाभळूगाव 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बकँ याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पुसद िालकुा:  महागाव 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पाांढरकवडा िालकुा:  मारेगाव 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमखु कृिी सांजीवनी प्रकल्प मराठवाडा 
व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून राबतवण्याि येि 
आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना हवामान बदलाांमुळे 
उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आतण 
शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास सहाय्यय्यय करण्याच्या 
उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  अांमलबजावणी सरुु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीच े व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील शेिकऱयाांची 
नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या बाबी तवचाराि 
घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी 
क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी सदस्य व 
प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध स्िरावरील अतधकारी व 
कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल िसेच स्पधात्मकिा वाढ  
होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने प्रकल्पाची प्रभावी 
अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या गावाच ेअनुभव इिर 
गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली 
आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: यविमाळ िालकुा:  यविमाळ 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास 
सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास 
सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  
अांमलबजावणी सुरु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील 
शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या 
बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी 
सतमिी सदस्य व प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध 
स्िरावरील अतधकारी व कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल 
िसेच स्पधात्मकिा वाढ  होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने 
प्रकल्पाची प्रभावी अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या 
गावाचे अनुभव इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील 
आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: यविमाळ िालकुा:  राळेगाव 

जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास 
सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास 
सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  
अांमलबजावणी सुरु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील 
शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या 
बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी 
सतमिी सदस्य व प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध 
स्िरावरील अतधकारी व कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल 
िसेच स्पधात्मकिा वाढ  होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने 
प्रकल्पाची प्रभावी अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या 
गावाचे अनुभव इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील 
आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक याांचा सांयुक्ि प्रकल्प 

नानाजी देशमुख कृति सांजीवनी प्रकल्प 
ग्रामपांचायि तनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी परफॉरमन्स इांडेक्स 

 

तजल्हा: यविमाळ उपतवभाग: पाांढरकवडा िालकुा:  वणी 
जागतिक बकेँच्या सहकायाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृिी 
तवभागाकडून नानाजी देशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प 
मराठवाडा व तवदभािील 15 तजल््ाांमध्ये 2018 पासून 
राबतवण्याि येि आहे. प्रकल्पाांिगगि गावाांिील  शेिकऱयाांना 
हवामान बदलाांमुळे उद्भवलेल्या पतरस्स्थिीशी जुळवून घेण्यास 
सक्षम करणे आतण शेिी व्यवसाय तकफायिशीर करण्यास 
सहाय्यय्यय करण्याच्या उदे्दशाने 5142 गावाांमध्ये प्रकल्पाची  
अांमलबजावणी सुरु आहे.  
   प्रकल्प अांमलबजावणीमध्ये गाव हा प्रमुख घटक असनू 
गावािील 5 हेक्टर पयंि जमीनधारणा असणाऱया शेिकऱयाांना, 
शेिकरी गटाांना  प्रकल्पािील तवतवध घटकाचा लाभ घेिा येिो. 
िसेच गावािील पाण्याची उपलब्धिा वाढतवण्यासाठी 
जलसांधारण कामेदेखील या प्रकल्पाि समातवष्ट्ट आहेि. 
प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी प्रकल्प गावाच्या 
ग्रामपांचायिीमध्ये “ग्राम कृति सांजीवनी सतमिी” स्थापन 
करण्याि आल्या आहेि. सदर सतमिीमाफग ि आिपयंि 
शेिकऱयाांना  वयैस्क्िक लाभ घेण्यासाठी केलेले काम इिर 
ग्रामपांचायीिींच्या  िुलनेि तकिी आहे  आतण प्रकल्प 
िालुक्यामध्ये आपली ग्रामपांचायि कोणत्या क्रमाांकावर आहे हे 
जाणनू घेणे सोयीचे व्हाव े याकतरिा प्रत्येक िालुक्यािील 
ग्रामपांचायितनहाय क्रमवारी ियार केली आहे. यासाठी ३१ माचग 
२०२१ पयगि  ग्रामपांचायि तनहाय DBT पोटगल वरील 
शेिकऱयाांची नोंदणी सांख्या  व लाभ तदलेल्या अजाची सांख्या या 
बाबी तवचाराि घेिल्या आहेि. सदर ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प 
अांमलबजावणी क्रमवारी अहवाल सरपांच, ग्राम कृति सांजीवनी 
सतमिी सदस्य व प्रकल्प अांमलबजावणी करणारे तवतवध 
स्िरावरील अतधकारी व कमगचारी याांना उपयोगी ठरू शकेल 
िसेच स्पधात्मकिा वाढ  होण्यास मदि होईल. ज्या गावाने 
प्रकल्पाची प्रभावी अांमलबजावणी केलेली केलेली आहे, त्या 
गावाचे अनुभव इिर गावाांना उपयोगी ठरू शकिील. 
ग्रामपांचायितनहाय प्रकल्प अांमलबजावणी क्रमवारी पढुील 
आलेखाि दर्शशतवण्याि आलेली आहे. 
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