
सन 2018-19 मध्ये नानाजी देशमखु कृषष 
संजीवनी प्रकल्ांतगगत रू. 300 कोटी 
रकमेच्या वार्षषक कृती अराखड्याची 
ऄमंलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत.   

महारावर शासन 
कृषी, ्शुसंवधगन, दुग् धळ यवसाय षवकास व म् श यळ यवसाय षवभाग 

शासन षनणगय क्रमांकः नादेकृ-4618/प्र.क्र-98/८-ऄ े
मादाम कामा मागग, हुता्मा राजगुरु चौक 

मंत्रालय, मुंबई-400032 
षदनांक:  1 सप्टेंबर, 201८ 

संदभग: कृषष व ्दुम षवभागाचा शासन षनणगय क्र.हऄप्र0716/प्र.क्र.82/राकृषवयो कक्ष, षद.17.01.2018 

प्रशतावना:   

 षवदभग व मराठवाडयातील 14  षजलहे व जळगाव ऄशा एकूण 15 षजलयातील षनवडक ५१४२ 
गावांमध्ये  सन २०१8-19 ते ्ढुील 6 वषांच्या कालावधीत बाहय षहशसा (जागषतक बकँ) 70%  व राज्य षहशसा 
30% या प्रमाणात जागषतक बकँ ऄथगसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृ षष संजीवनी प्रकल् राबषवण्यास संदभग क्र. 
1 येथील षदनांक 17.01.2018 च्या शासन षनणगयान्वये मान्यता देण्यात अली अहे.   

 प्रकल् संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल् यांनी सन 2018-19 या वषासाठी बाहय 
षहशसा रु.210.00 कोटी व राज्य षहशसा रु.90.00 कोटी ऄशा एकूण रु.300.00 कोटी रकमेचा “वार्षषक कृती 
अराखडा” शासनास सादर केला अहे.  सदर वार्षषक कृती अराखडयास मा.मुख्य सषचव यांच्या 
ऄध्यक्षतेखाली षदनांक 1.06.2018 रोजी सं्न्न झाललेया प्रकल् सुकाण ू सषमतीच्या बठैकीत मान्यता षदली 
अहे.   ्यानुसार चालू वषी 1223 गावांमध्ये प्रकल्ांतगगत षवषवध बाबींची प्र्यक्ष ऄंमलबजावणी करण्यात 
येणार अहे.  तसेच, ्ढुील वषी हाती घ्यावयाच्या कामांचे षनयोजन करण्यात येणार ऄसून ्याकषरता 
रु.300.00 कोटी रकमेचा कायगक्रम सन 2018-19 मध्ये राबषवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या षवचाराधीन होती.             

शासन षनणगय: 

1. सन 201८-1९ मध्ये जागषतक बकँ सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषष सजंीवनी प्रकल्ांतगगत षवषवध 
बाबींच्या ऄंलबजावणीसाठी बाय षहशशयाचा रु. २१० कोटी (रु्ये दोनशे दहा कोटी फक्त) व राज्य 
षहशशयाचा रु.९० कोटी (रु्ये नळवद कोटी फक्त ) ऄसा एकूण रु. ३०० कोटी (रू्ये तीनशे कोटी  फक्त) 
रकमेचा कायगक्रम राबषवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत अहे.  

2. नानाजी देशमुख कृषष सजंीवनी प्रकल्ांतगगत चालू वषाकषरता मंजूर करण्यात येत ऄसलेलया वार्षषक कृती 
अराखड्यातील षवषवध घटकांचा व ्या ऄंतगगत राबवावयाच्या बाबींचा त्षशल या शासन षनणगयासोबत  
्षरषशवट-ऄ येथे जोडलेला अहे. 

3. क्षेत्रीय कायालयांना प्रकल्ांतगगत षवषवध घटकांच्या/बाबींच्या ऄंमलबजावणी षवषयक सषवशतर सूचना 
प्रकल् संचालकांनी षनगगषमत कराळयात तसेच ्यासोबत या शासन षनणगयाची प्रत देखील ऄगे्रषषत करावी. 
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4. प्रकल्ांतगगत षवषवध घटकांची / बाबींची ऄंमलबजावणी करतेवळेी सदर बाबींना प्रचषलत योजनांतगगत 
मंजूर ऄसलेलया अर्षथक मा्दंडाच्या मयादेत (Cost Norms including Ceiling Limits) प्रकल्ाकषरता 
मंजूर करण्यात अलेलया षनधीचा षवषनयोग करावा.  ्याचप्रमाणे, प्रचषलत योजनेमधील अर्षथक मा्दंड 
सुधाषरत करण्यात अलयास, ्या सुधाषरत मा्दंडानुसार प्रकल् षनधी खची टाकावा. 

5. प्रकल्ाच्या ऄंमलबजावणीकषरता रु्ये 300 कोटी षनधी मयादेत प्रकल्ाच्या अवऴयकतेनुसार चाल ूवषी 
वरचेवर षनधी ्ढुील लेखाषशषाखाली उ्लब्ध करुन देण्यात येईल. 

बाय  षहशसा (70%) राज्य षहशसा (30 %) 
मागणी क्र. डी-3, 
2401  ्ीक संवगधन,  
(115)  लहान / सीमांत शेतकऱयांची अषण 
शेतमजूराची योजना,  
(00) (02) हवामान ऄनुकूल कृषष प्रकल् (बाय 
षहशसा 70 टक्के), (2401 A646),   
33- ऄथगसहाय्य 

मागणी क्र. डी-3, 
2401  ्ीक संवगधन,  
(115)  लहान / सीमांत शेतकऱयांची अषण 
शेतमजूराची योजना,  
(00) (03) हवामान ऄनुकूल कृषष प्रकल् (राज्य 
षहशसा 30 टक्के), (2401 A655),   
33- ऄथगसहाय्य 

 
6. प्रकल् संचालकांनी प्रकल्ांतगगत खची ्डणाऱया षनधीचे उ्योषगता प्रमाण्त्र जागषतक बकेँस वळेोवळेी 

सादर करुन ्यांच्याकडुन बाय षहशशया्ोटी 70% षनधीची स्वर प्रषत्तुी षमळवावी. 

7. सदर शासन षनणगय महारावर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतशथळावर उ्लब्ध 
करण्यात अला ऄसून ्याचा संकेताक 201809011717476401 ऄसा अहे. हा अदेश षडजीटल 
शवाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत अहे.   

   महारावराचे राज्य्ाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

 

 

              (श्रीकांत चं. अडंगे) 
                 ऄवर सषचव, महारावर शासन 

प्रत: 
१. ऄ्र मुख्य सषचव (कृषष), कृषष व ्दुम षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. ऄ्र मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. ऄ्र मुख्य सषचव (षनयोजन), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रकल् संचालक, नानाजी देशमुख कृषष सजंीवनी प्रकल्,जागषतक ळया्ार कें द्र, कफ ्रेड, मुंबई-०५ 
५. अयकु्त (कृषष), महारावर राज्य, कृषष अयकु्तालय, ्णेु 
६. सवग कृषष संचालक, कृषष अयकु्तालय, ्णेु 
७. सवग षजलहाषधकारी 
८. सवग षजलहा ऄषधक्षक कृषष ऄषधकारी  
९. सवग षजलहा प्रकल् संचालक (अ्मा)  
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१०. संचालक, लेखा व कोषागरे, महारावर राज्य 
११. महालेखा्ाल, महारावर १/२(लेखा्षरक्षा/लेखा व ऄनुज्ञयेता) मुंबई/नाग्रू, 
१२. ऄषधदान व लेखा ऄषधकारी, मुंबई 
१३. षवत्त षवभाग (का. ळयय-१/ऄथगसंकल्-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१४. षनवडनशती कायासन-८-ऄे   



परररिष्ट- अ 
नानाजी देिमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा  वार्षषक कृरत आराखडा सन 2018-19    

    (कृरष व पदुम रवभागाचा िासन रनणणय क्र.  नादेकृ-4618/प्र.क्र-98/८-अ,े रदनांक 1 सप्टेंबर, 2018)                                                      
           (रू. लाखात) 

घटक  / उपघटक / बाबी पररमाण प्रकल्प 
अथणसहाय्य  

वार्षषक आराखडा 
भौरतक आर्षथक 

घटक अ : हवामान अनूकूल कृरष पद्धतीस प्रोत्साहन 
1.सहभागीय पद्धतीने गाव समहुाच ेरनयोजन 
A. सहभागीय पद्धतीने गाव समहुाचा रनयोजन आराखडा 

तयार करणे 
समुह संख्या 4 250      1000 

एकूण  -  (A) 1000 
B. कृषी रमत्र/ कृषी ताई यांच ेसहकायाने जागृती 

a) कृरष रमत्र /कृरष ताई मानधन 
सदस्य 0.06 1000 60 

एकूण  -  (B) 60 
एकूण  1 (A + B) 1060 

2. हवामान अनुकूल कृरष पध्दती 
A हवामान  अनुकूल तंत्रज्ञान िेतीिाळा- आतंररपक पद्धतीनुसार 

a)िेतीिाळा - प्रथम वषात रनवडलेली गाव े
परहले वषण िेतीिाळा 

संख्या 
0.34 3295          1120 

एकूण  - (A) 1120 
B जरमनीमध्ये कबण ग्रहणाच ेप्रमाण वाढरवणे 

a) वृक्ष लागवड (बाधंावर/100 झाडांचे गटामध्ये) हे. 0.07 4000            280 
b) फळबाग लागवड -आंबा (5 x5) परहले वषण हे. 1.18 500            590 
c) फळबाग लागवड-मोसंबी/सतं्रा-परहले वषण हे. 0.79 500            395 
d) फळबाग लागवड-सीताफळ/पेरू/आवळा-परहले वषण हे. 0.69 1000           690 
e) फळबाग लागवड-डाळळब-प्रथम वषण हे. 1.24 200            248 

एकूण  (B) 2203 
C क्षारपड व चोपण जरमनीचे व्यवस्थापन 

a)हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान िेतीिाळा (खारपाण 
जरमनीचे व्यवस्थापन ) प्रथम टप्पा गाव े- परहले वषण 

िेतीिाळा 
   संख्या 

0.48 700           336 

b)िेततळे (जरैवक बाधंासह इनलेट व   आऊटलेट 
असलेली 

संख्या 0.50 1400           700 

c) पाणी उपसा साधणे (पंपसचं) संख्या 0.10 1400           140 
d)तुषार ळसचन संख्या 0.24 1400 336 

एकूण (C)                                   1512 
D संररक्षत िेती 

a) िेडनेट हाउस (GLMS पाईप) (1000 चौ.मी.) संख्या 4.54 400    1816 
b) िेडनेट हाउस (बाबं)ू (1000 चौ. मी.) संख्या 2.25 50       112.50 
c) पॉली हाऊस (नैसर्षगक वायुरवजन ) (500 चौ. मी.) संख्या 4.65 10          46.50 
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अथणसहाय्य  

वार्षषक आराखडा 
भौरतक आर्षथक 

d) पॉली टनेल संख्या 0.30 50             15 
e) पॉली हाऊस/िेडनेड हाऊसमध्ये भाजीपाला /फुल 

रपकांच ेउच्च मुल्यांरकत लागवड 
000 चौ. मी. 0.70 460            322 

f) पॉली टनेलमध्ये भाजीपाला /फुल रपकांच ेउच्च 
मुल्यांरकत लागवड सारहत्य 

000 चौ. मी.  0.075 50            3.75 

एकूण (D) 2315.75 
E एकात्त्मक िेती पद्धती 

a) बरंदस्त िेळीपालन संख्या 0.25 1000             250 
b) कुक्कुट पालन (Back yard poultry ) संख्या 0.05 500              25 
c) रेिीम पालन संख्या 0.50 50            25 
d) मधुमरक्षका पालन संख्या 0.50 5           2.50 

एकूण   (E) 302.50 
F जमीन आरोग्य सुधारणे 

a) गांडूळ खत व नाडेप पद्धतीने सेंरिय रनरवष्ठा उत्पादन संख्या 0.05 1000              50 
b) सेंरिय खत रनर्षमती युरनट संख्या 0.03 1000              30 

एकूण  (F) 80 
एकूण  2 (A to F)        7533.55 

3. पाण्याचा कायणक्षम व िाश्वत पद्घतीने वापर 
A   क्षेत्र उपचार 

a) सलग समतल चर माडेल 5 ते 8 (0.30 मी.) हे. 0.19 4000            760 
b) सलग समतल चर माडेल 5 ते 8 (0.45 मी.) हे. 0.25 2000            500 
c) खोल सलग समपातळी चर हे. 0.12 5000            600 

एकूण  (A) 1860 
B. ओघाळीवरच ेउपचार 

a) अनघड दगडाचे बाधं संख्या 0.02 5000            100 
b) गॅरबयन बांध संख्या 0.60 500            300 
c) माती नाला बांध संख्या 5 10              50 

एकूण (B) 450 
C. पाणी साठवण सरंचनाचंी रनर्षमती 

a) सामुदारयक िेततळे (अस्तरीकरणसह-100X100X3 मी) संख्या 20 20            400 
b) सामुदारयक िेततळे (अस्तरीकरणारिवाय 

100X100X3मी) 
संख्या 14 5              70 

c) िेततळे (अस्तरीकरणारिवाय) संख्या 0.50 500            250 
d) िेततळे (अस्तरीकरणसह) संख्या 1.25 5200      6500 
e) िेततळ्यातील जलसाठयाच ेबळकटीकरण 

(अस्तरीकरणास सहाय्य) 
संख्या 0.75 500           375 

f) नवीन रवहीर संख्या 2.50 700    1750 
एकूण - (C) 9345 
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अथणसहाय्य  

वार्षषक आराखडा 
भौरतक आर्षथक 

D. जुन्या जलसाठयांचे पनुरूज्जीवन (गाळ काढणे/  
खोलीकरण / दुरूस्ती 

संख्या 2 50            100 

एकूण  (D)   100 
E. भजूल पनुभणरण (रवरहर/कुपनरलकांचे पनुभणरण) संख्या 0.14 100              14 

एकूण  (E) 14 
F. मुलस्थानी जलसांधारण (िेत बांध बरंदस्ती / ढाळीचे बांध 

बरंदस्ती 
हे. 0.09 10000            900 

एकूण (F) 900 
G. सुक्ष्म ळसचन     

a) ळठबक ळसचन हे. 0.60 1000            600 
b) तुषार ळसचन संख्या 0.24 3000            720 

एकूण  (G) 1320 
H. संररक्षत ळसचनाकररता पाण्याची उपलब्धता     

a) पाणी उपसा साधने (पंपसंच) संख्या 0.10 2800            280 
b) पाईप (एचडीपीई/पीव्हीसी संख्या 0.15 5000            750 

एकूण (H)    1030 
एकूण 3 (A to H) 15019 

एकूण घटक- अ (1+2+3) 23612.55 
ब: काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मलु्य साखळी प्रोत्साहन 

1 िेतकरी उत्पादक  कंपन्यांना प्रोत्साहन 
a) िेतकरी गट/िेतकरी उत्पादक संघ/ िेतकरी उत्पादक 

कंपनी यांच ेसिक्तीकरण करणे 
 ठोक 1           11 

b) भाडेतत्वावर कृरष अवजारे कें ि-सुरवधा रनर्षमती संख्या 7.50 100            750 
एकूण  (1) 761 

2. िेतमाल वृध्दीसाठी हवामान अनूकुल उदयोन्मखु मुल्यसाखळ्याचंे बळकटीकरण 
 िेतकरी गट/िेतकरी उत्पादक संघ/िेतकरी उत्पादक 

कंपनी यांना कृरष उत्पन्ांच ेसकंलन,प्राथरमक प्ररक्रया, 
दजानुसार वगीकरण, स्वच्छता व साठवणकु इ. पायाभतू 
सुरवधांच्या बळकटीकरणासाठी सहाय्य 

प्रकल्प 
अहवाला 

नुसार 

25 20 500 

एकूण (2) 500 
3 हवामान अनुकूल रबयाणे रवतरण प्रणाली कायणक्षमता वृद्धी 
A हवामान अनुकुल वाणांचे पायाभतू आरण प्रमारणत रबयाणे 

तयार करणे 
हे.  0.15 2000 300 

एकूण (A) 300 
B रबयाणे हबसाठी पायाभतू सुरवधांचा रवकास करणे 

a) रबयाणे प्ररक्रया उपकरणे (1000 मे टन क्षमता) संख्या 18.90 5 94.50 
b)   रबयाणे सकुवणी याडण (1000 मे टन क्षमता)  संख्या 16.35 5 81.75 
c) रबयाण्याची साठवण/गोदामे (700 चौ. मी. जागा 1000 संख्या 26.25 5 131.25 



घटक  / उपघटक / बाबी पररमाण प्रकल्प 
अथणसहाय्य  

वार्षषक आराखडा 
भौरतक आर्षथक 

मे टन क्षमता ) 
d)  रबयाणे उत्पादक िेतकऱयाचं ेप्ररिक्षण प्ररिक्षण कायणक्रम 0.50 5 2.50 

एकूण     (B)   310 
एकूण 3  (A+B)   610 

एकूण घटक-ब(1+2+3) 1871 
घटक क : हवामान अनुकूल कृरष पद्धतीसाठी संस्थात्मक रवकास, ज्ञान व धोरणे 

1 आपत्कारलन कृषी आराखडा तयार करणे गाव समुह 0.50 130 65 
एकूण 1 65 

2 अन्य संस्थांिी धोरणात्मक भागीदारी प्रस्तावानुसार 50 4 200 
एकूण 2 200 

3 क्षमता बाधंणी     
A प्ररिक्षक रवषयक गरजांचा अभ्यास,  प्ररिक्षकांच/े प्रवीण 

प्ररिक्षकांच ेप्ररिक्षणे त्यांची आखणी व अभ्यासक्रम रनधाररत 
करणे. 

रजल्हे  ठोक 15 30 

एकूण A 30 
B प्ररिक्षण 
i)   प्रकल्पामध्ये समारवष्ठ असणारे अरधकारी/कमणचारी 
 a) प्रकल्प व्यवसाथापन कक्षातील अरधकारी- 

परदेिातील प्ररिक्षणे /कायणिाळा 
रदवस 1 12 12 

 b) प्रकल्प व्यवसाथपन कक्षाताल अरधकारी-देिांतगणत प्ररिक्षणे रदवस 0.05 100 5 
 c) रवभागीय/रजल्हास्तरीय/उपरवभागीय/ तालुका 

स्तरीय अरधकारी- प्ररिक्षण 
रदवस 0.02 675 13.50 

 d) समुह सहाय्यक (प्राथरमक प्ररिक्षण) रदवस 0.02 2000 40 
 e) समुह सहाय्यक (तांरत्रक प्ररिक्षण) रदवस 0.05 1000 50 
 f) लेखा रवषयक कमणचारी  रदवस 0.02 1000 20 
 g) लेखा रवषयक  अरधकारी  रदवस 0.02 150 3 
 h) प्रकल्पाच ेअन्य  कमणचारी रदवस 0.05 150 7.50 

एकूण  (i) 151 
ii) कृरष रमत्र व ग्राम कृरष सजंीवनी सरमतीचे सदस्य 

रजल्हयांतगणत रदवस 0.01 25000 250 
राज्यांतगणत रदवस  0.02 3000 60 

एकूण  (ii) 310 
iii)   िेतकरी प्ररिक्षण 

a) प्रकल्पाच ेलाभाथी- तंत्रज्ञानाचा प्रसार रदवस 0.01 10000 100 
b) प्रकल्पाच ेलाभाथी- कौिल्य प्ररिक्षण रदवस 0.01 2000 20 

एकूण  (iii)    120 
 

iv)   अभ्यास दौरे 



घटक  / उपघटक / बाबी पररमाण प्रकल्प 
अथणसहाय्य  

वार्षषक आराखडा 
भौरतक आर्षथक 

a)  प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील अरधकारी- 
परदेिातील अभ्यास दौरे 

रदवस  1 10 10 

b) प्रकल्प  व्यवस्थापन कक्षातील अरधकारी -देिांतगणत 
अभ्यास दौरे 

रदवस 0.05 75      3.75 

a. रवभागीय/रजल्हास्तरीय/उपरवभागीय/ अरधकारी 
अभ्यास दौरे 

रदवस 0.03 100            3 

c) लातूर /गावसमुह -देिांतगणत  रदवस 0.02 200           4 
d) िेतकरी/कृरष/ रमत्र/ग्राम कृरष संजीवनी सरमतीचे 

सदस्य-देिांतगणत 
रदवस  0.01 3000          30 

e) िेतकरी /कृरष रमत्र/ग्राम कृरष संजीवनी सरमतीचे 
सदस्य-राज्यांतगणत 

रदवस  0.02 4000         80 

एकूण  (iv) 130.75 
एकूण   B (i+ii+iii+iv) 711.75 

एकूण   3 (A+B) 741.75 
4. मारहती प्रणाली व मारहती तंत्रज्ञान व्यवस्थापन         460 
5. मारहती दळणवळण तंत्रज्ञान          50 

एकूण घटक-क(1+2+3+4+5) 1516.75 
घटक  ड : प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 

एकूण घटक ड    3000 
एकूण वार्षषक कृरत आराखडा सन 2018-19 (एकूण घटक अ+ब+क+ड) 30000.30 
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