नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत
ग्राम कृषि संजीवनी सषमती (VCRMC) स्था्न
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृिी, ्शुसंवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व म्स्यव्यवसाय षवाार्
शासन षनर्गय क्रमांक: नादे प्र-1017/प्र.क्र.115/राकृषवयो कक्ष
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय षवस्तार, मुंबई - 400 042
तारीख: ०७ नोव्हेंबर, 2017
वाचा :
1. कृषि व ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई शासन षनर्गय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/राकृषवयो कक्ष,
षद. 07/07/2016
2. कृषि व ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई शासन षनर्गय क्र. हअप्र-0716/प्र. क्र. 82/राकृषवयो कक्ष,
षद. 10/08/2016
3. कृषि व ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई शासन षनर्गय क्रमांक :- हअप्र-0716 /प्र.क्र.82/राकृषवयो
कक्ष, षद.17/01/2017
प्रस्तावना :
षवदाग व मराठवाडयातील सुमारे 4000 दु ष्ट्काळग्रस्त र्ावांमध्ये तसेच षवदाातील ्ुर्ा नदीच्या
खोऱ्यातील खार्ार् ्ट्टयातील सुमारे 900 र्ावांमध्ये आर्ामी 6 विग कालावर्ीत जार्षतक बँकेच्या
अथगसहाय्याने रु. 4000 कोटी अंदाषजत खचाचा नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल् (्ूवीचे नांव
हवामान अनुकूल कृषि षवकास प्रकल्) राबषवण्यास षद.7.7.2017 रोजीच्या शासन षनर्गयांन्वये मंजूरी
प्रदान केलेली आहे . या प्रकल्ाची षजलहा स्तर, उ् षवाार् स्तर व र्ाव समूह स्तरावर अंमलबजावर्ी
करण्यात येर्ार असून प्रकल्ांतर्गत मराठवाडा, षवदाग व नाषशक षवाार्ातील षमळू न एकूर् 15
षजलहयांचा समावेश आहे (औरंर्ाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, ्रार्ी, बीड, हहर्ोली,
अमरावती, अकोला, बुलढार्ा, वाषशम, यवतमाळ, वर्ा, जळर्ाव). प्रकल्ांतर्गत या 15 षजलयातील
हवामान बदलास अषतसंवद
े नक्षम ठरर्ारी 4210 र्ावे व ्ूर्ा नदीच्या खो-यातील खार्ार् ्ट्ट्यातील
ाूजल क्षारतेची समस्या असलेली 932 र्ावे, अशा एकूर् 5142 र्ावांची षनवड करण्यात आलेली आहे.
नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत र्ाव ्ातळीवर हाती घ्यावयाच्या कामांचे सुक्ष्म
षनयेाजन करुन प्रकल्ाची प्राावी अंमलबजावर्ी करण्याच्या उद्देशाने प्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया प्र्येक
र्ावामध्ये महाराष्ट्र ग्राम्ंचायत अषर्षनयम, 1959 (49) अन्वये प्रकल् सषमती स्था्न करण्याचा
शासनाचा मानस आहे. ्यानुिंर्ाने, प्रकल्ांतर्गत समाषवष्ट्ट र्ावांच्या प्र्येक ग्राम ्ंचायतीमध्ये “ग्राम कृषि
संजीवनी सषमती{Village Climate Resilience Agriculture Management Committee (VCRMC)}” स्था्न
करण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती, ्याबाबत शासनाने ्ुढीलप्रमार्े षनर्गय घेतला आहे. :-
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शासन षनर्गयः
1. नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया 5142 र्ावांसाठी संबंर्ीत र्ावांच्या प्र्येक
ग्राम्ंचायतीमध्ये महाराष्ट्र ग्राम्ंचायत अषर्षनयम, 1959 (49) अन्वये ग्रामसाेव्दारे ग्राम कृषि
संजीवनी सषमती {Village Climate Resilience Agriculture Management Committee
(VCRMC)} स्था्न करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे. प्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया 5142 र्ावांसाठी
ग्राम कृषि संजीवनी सषमती संबंर्ीत र्ावांच्या ग्राम्ंचायतीची षवकास सषमती म्हर्ून कायगरत राहील.
2. र्ावातील शेतीच्या सवांर्ीर् षवकासासाठी र्ावामर्ील नैसर्गर्क सार्न सं्त्तीचा महत्तम षवषनयोर्
करण्याच्यादृष्ट्टीने र्ाव ्ातळीवर सुक्ष्म षनयेाजन करुन सषवस्तर प्रकल् आराखडे तयार करण्यासाठी
तसेच, प्रकल्ांतर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्रार्ान्यक्रम षनषित करण्याकामी कृषि षवाार्ास
सहाय्य करण्याकषरता र्ावातील कृषि व ग्राम षवकास क्षेत्राशी संबंषर्त असलेलया 13 व्यक्तींचा ग्राम
कृषि संजीवनी सषमतीमध्ये (VCRMC) कायगकारी सदस्य म्हर्ून समावेश असेल. सदर सषमतीची
रचना ्ुढीलप्रमार्े राहील :अ.

सषमती सदस्य व ्यांचा प्रवर्ग / कायगक्षत्र
े

क्र.

सदस्य

्दनाम

संख्या

1

सर्ंच

1

्दषसघ्द अध्यक्ष

2

उ् सर्ंच

1

्दषसघ्द सदस्य

3

ग्राम्ंचायत सदस्य- (्ुरुि 1 व मषहला 1 )

2

सदस्य

4

प्रर्तशील शेतकरी1 (सवगसार्ारर्-1, अनुसूषचत जाती /

2

सदस्य

3

सदस्य

अनुसूषचत जमाती / षवमुक्त जाती / ाटक्या जमाती- 1)
5

मषहला शेतकरी (सवगसार्ारर्-1, अनुसूषचत जाती वा
अनुसूषचत जमाती-1, षवमुक्त जाती वा ाटक्या जमाती -1)

6

शेतकरी उ््ादक र्ट/ कं्नी प्रषतषनर्ी2

1

सदस्य

7

मषहला बचत र्ट प्रषतषनर्ी

1

सदस्य

8

कृिी ्ूरक व्यावसाषयक शेतकरी3

2

सदस्य

अ

एकूर् कायगकारी सदस्य

ब

13

अकायगकारी सदस्य
4

1

्दषसद्ध तांषत्रक

10 ग्राम सेवक5 /ग्राम षवकास अषर्कारी

1

सदस्य सषचव

11 समूह सहाय्यक6

1

सह सषचव

12 कृषि षमत्र7

1

षवस्तार कायग प्रेरक

9

ब

कृषि सहाय्यक

एकूर् अकायगकारी सदस्य8

सदस्य

3

्ृष्ट्ठ 6 ्ैकी
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षट् :-

1. प्रार्ान्याने महाराष्ट्र शासन/ षजलहा ्षरिद ्ुरस्कार प्राप्त शेतकरी, कृिी षवद्या्ीठ / कृिी षवज्ञान
केंद्रामार्गत र्ौरवलेले शेतकरी अन्यथा, कृिी षवज्ञान मंचाचे सदस्य, इ. ्ैकी सध्या शेती कसत असलेले
र्ावातील शेतकरी
2. र्ावातील शेतकरी उ््ादक कं्नी वा र्ट तसेच, शेती्ूरक व्यवसाय करर्ाऱ्या मषहला बचत र्ट
प्रषतषनर्ीचे संबषर्त कं्नी / र्टाकडू न नामषनदे शन प्राप्त करून घ्यावे.
3. शेती बरोबरच षबजो््ादन, अन्नर्ान्य / र्ळे / ााजी्ाला प्रषक्रया, सेंषद्रय खत षनर्गमती, कृिी ्यगटन,
शेळी्ालन, दु ग्र्व्यवसाय, कुक्कुट्ालन, रो्वाषटका, इ. ्ैकी कोर्ताही कृषि ्ूरक व्यवसाय
करर्ारा/री शेतकरी.
4. ्दषसद्ध तांषत्रक सदस्य व सषमती सषचवास मतदानाचा अषर्कार असर्ार नाही.
5. नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ातंर्गत संबषं र्त र्ावांच्या ग्राम्ंचायतीचे ग्रामसेवक
6. नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत संबषं र्त र्ाव समुहाकषरता षनयुक्त समूह सहाय्यक
7. कृिी षवाार्ाच्या आ्मा यंत्रर्ेमार्गत षनवडलेले कृषि षमत्र
8. अकायगकारी सदस्यांनी सषमतीमध्ये चचेत सहाार्ी होऊन तांषत्रक सल्ला द्यावा वा आ्ले मत नोंदवावे
तथाष्, एखाद्या प्रकरर्ी षनर्गय घेतेवळ
े ी सषमतीने मतदान घेतलयास अकायगकारी सदस्यांना मतदानाचा
अषर्कार असर्ार नाही

3. ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीची स्था्ना व 13 सदस्यांची षनवड संबंषर्त ग्राम्ंचायतीच्या ग्राम साेद्वारे
करावी. ज्या र्ावांमध्ये ग्रु् ग्राम्ंचायत असेल तेथे ग्राम कृषि संजीवनी सषमतीतील सर्ंच व उ्
सर्ंच ्दावरील व्यक्ती वर्ळता अन्य कायगकारी व अकायगकारी सदस्य म्हर्ून ज्या र्ावांमध्ये प्रकल्
राबषवण्यात येर्ार आहे ्याच र्ावातील सदस्यांचा समावेश करावा.
4. ग्राम कृषि संजीवनी सषमती मर्ील एकूर् 13 कायगकारी सदस्यां्ैकी षकमान 9 सदस्य अल् ाूर्ारक
(1 ते 2 हे. ्यंत जमीन र्ारर्ा) अथवा अ्यल् ाूर्ारक (1 हे. ्यंत जमीनर्ारर्ा) असावेत. तसेच
्षरच्छे द क्र. 2 मर्ील तक््यात नमूद केलयानुसार 13 कायगकारी सदस्यांमध्ये षवषवर् प्रवर्ातील
सदस्यांचा समावेश असावा.(सवगसार्ारर्, अनुसूषचत जाती व जमाती, षवमुक्त जाती व ाटक्या
जमाती, ्ुरुि व मषहला)
5. ्याचप्रमार्े, ्षरच्छे द क्र. 2, 3 व 4 मर्ील षनकिानुसार षनवडण्यात येर्ाऱ्या 13 कायगकारी
सदस्यां्ैकी षकमान 7 सदस्य मषहला असर्े बंर्नकारक राहील सबब, सर्ंच व उ् सर्ंच
्दांवरील व्यक्तीं ्ुरुि वा मषहला प्रवर्ातील असलयाचे लक्षात घ्यावे व उवगरीत 11 सदस्यांच्या
्दावर आवश्यक संख्येत मषहला प्रवर्ातील व्यक्तींची षनवड करावी.
6. सदर सषमतीचे सदस्य सषचव हे संबंषर्त ग्राम्ंचायतीचे ग्रामसेवकग्राम षवकास अषर्कारी/ असलयाने
्यांनी या सषमतीच्या बैठकाचे आयोजन करर्े व दस्तऐवज ई्याषदची नोंद ग्राम्ंचायतीच्या दप्तरात
ठे वर्े आवश्यक असेल.
7. तसेच या सषमतीचे सह सषचव हे समूह सयायक असलयाने ते सषमतीच्या बैठकीकरीता आवश्यक
असलेले सवग कार्द्त्रे, षवषवर् माषहती व षववरर््त्रे तयार करून बैठकीत सादर करतील. तसेच
्ृष्ट्ठ 6 ्ैकी
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बैठकांमध्ये झालेलया षवषवर् षनर्गयांची अमंलबजावर्ी करण्याकरीता अनुिंषर्क ्ुढील सवग कायगवाही
करतील. याषशवाय योजनेतंर्गत र्ावसमूहाशीसंबंषर्त सवग ट्ाल, लेखे व अन्य दस्तऐवजाच्या
माषहतीचे प्रकल् संचालकाकडू न प्राप्त होर्ा-या सूचनानुसार जतन करतील.
8. सषमती अध्यक्षांचा व सदस्यांचा कालावर्ी
I.

कृषि संजीवनी सषमतीच्या अध्यक्षांचा कालावर्ी हा ्यांच्या सर्ंच ्दाच्या कालावर्ी एवढाच
राहील.

II.

कृषि संजीवनी सषमतीमर्ील उ् सर्ंच व ग्राम्ंचायतीच्या सदस्यांचा कालावर्ीही ्यांच्या
सदस्य्दाच्या कालावर्ी एवढाच राहील.

III.

प्र्येक ग्राम्ंचायतीकरीता स्वतंत्र कृषि संजीवनी सषमती स्था्न करण्यात यावी.

IV.

नवीन ग्राम्ंचायत र्षठत झालयावर आर्ीच्या सषमतीचे सदस्य म्हर्ून कायग केलेलया व्यक्ती
सषमतीच्या सदस्य्दी षनवडण्यास ्ात्र ठरत असतील तर ्यांची ्ुनगर्गनयुक्ती करता येईल

I.

कृषि संजीवनी प्रकल् सषमतीच्या जबाबदाऱ्या

I.

नानाजी दे शमुख कृषि संजीवनी प्रकल्ांतर्गत षनवडलेलया र्ावांचे सषवस्तर प्रकल् षनयोजन
करुन प्रकल् आराखडे तयार करण्यास प्रकल् यंत्रर्ा व कृषि षवाार्ास सहाय्य करर्े.

II.

कृषि संजीवनी सषमतीच्या साा आवश्यकतेनुसार षनयषमत्र्े आयोषजत करून साेतील
षनर्गयांच्या अनुिंर्ाने कायगवाहीचा ्ाठ्ुरावा व समन्वय करर्े.

III.

र्ावषनहाय सहाार्ीय सुक्ष्मषनयोजन आराखड्यास तसेच सषवस्तर प्रकल् आराखड्यास
ग्रामसाेची मान्यता घेर्े.

IV.

मंजूर वार्गिक कृती आराखड्या नुसार घटकांची व कामांची अंमलबजावर्ी करर्े.

V.

प्रकल्ाचा लाा लहान व षसमान्न्तक शेतकरी, अनुसूषचत जाती / अनुसूषचत जमातीतील शेतकरी
व मषहला शेतकऱ्यांना षमळण्याच्या उद्देशाने प्रकल्ाच्या मार्गदशगक सूचनानुसार ्ात्र शेतकऱ्यांची
संबषर्त घटकाच्या लााासाठी षनवड करर्े.

VI.

षनवडलेलया शेतकऱ्यांना संबषर्त घटकांचे षनकि समजावून आवश्यक तेथे लाााथी षहस्सा जमा
करण्यास प्रवृत्त करर्े व या प्रयोजनाथग र्रजेनुसार ्ात्र शेतकऱ्यांना स्थाषनक बँकेकडू न
अथगसहाय्य षमळवून दे ण्यासाठी ्ुढाकार घेर्े आषर् घेतलेलया कजाची वेळेत ्रतर्ेड करण्यास
लााार्थ्याना प्रो्साषहतकरर्े.

VII.

समाषयक जषमनीवर मृद्संर्ारर्, जलसंर्ारर्, वृक्षलार्वड इ. कामे तांषत्रक दृष्ट्या ्षर्ूर्ग्र्े
करून घेर्े व झालेलया कामांची दे खााल - दू रुस्ती करर्े.

VIII.

हवामानातील आकन्स्मक बदलांमुळे षनमार् होर्ाऱ्या षव्रीत /आ््कालीन ्षरन्स्थतीशी सामना
करण्यासाठी तज्ञांच्या सहकायाने र्ावाचा आ््कालीन ्ीक आराखडा तयार करर्े व अशी
्षरन्स्थती उद्भवलयास आराखड्याची अंमलबजावर्ी करर्े.

IX.

सषमतीस षवतरीत षनर्ीतून प्रकल्ाची कामे वेळोवेळी षनर्गषमत केलेलया मार्गदशगक सूचनांप्रमार्े
करर्े.

X.

प्रकल्ांतर्गत केलया जार्ा-या सवग कामांच्या नोंदी करर्े व सं्ूर्ग अषालेख ग्राम्ंचायत
कायालयात जतन करर्े.
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XI.

समाषयक कामे ्ूर्ग झालयानंतर तसेच वैयन्क्तक लााासाठी ज्या शेतकऱ्यांना ्ूवग संमती षदली
आहे ्यांनी संबषर्त बाब ्ूर्ग केलयानंतर र्रजेनुसार वषरष्ट्ठ कृषि कायालयाकडे षनर्ीची मार्र्ी
करर्े.

XII.

प्रकल्ांतर्गत चालू असलेलया व ्ूर्ग करण्यात आलेलया सवगबाबींचे सामाषजक लेखा ्रीक्षर्
करर्े.

XIII.

प्रकल्ांतर्गत झालेलया कामांचा त्शील व खचग ग्रामसाेसमोर सादर करर्े.

XIV.

सषमतीच्या कामकाजाचे वार्गिक षववरर् स्वतंत्र्र्े ठे वण्यांत यावे.

XV.

प्रकल् क्षेत्रामध्ये प्रकल्ातील घटकांच्या अंमलबजावर्ीमुळे प्र्यक्ष व अप्र्यक्ष्र्े लाा
षमळालेलया शेतकऱ्यांचा उ्ाोक्ता र्ट षनमार् करून ्यांना प्रकल्ांतर्गत षनमार् झालेलया
सवगमत्तांच्या जबाबदारीने वा्रासाठी व दे खाालीसाठी प्रवृत्त करर्े.

XVI.

र्ावातील शेती षवियक र्रजा ाार्षवण्यासाठी सदर प्रकल्ांतर्गत उ्लब्र् होर्ाऱ्या
षनर्ीबरोबरच कृषि व संलग्न षवाार्ाच्या वेर्वेर्ळया योजनांशी सांर्ड घालण्यासाठी समन्वय
सार्र्े.

XVII.

कृषि संजीवनी सषमतीचे अर्गथक व्यवहार व प्रशासषकय कामकाज सुरळीत्र्े ्ार्ाडण्यासाठी
सषमतीचे अध्यक्ष व संबंषर्त र्ावातील कृषि सहाय्यक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने राष्ट्रीयकृत बँकेत
खाते उघडण्यात यावे. सवग रकमांची प्रदाने सषमतीने घेतलेलया ठरावानुसार व शासनाने वेळोवेळी
षदलेलया आदे शानुसार करण्यात यावे.

XVIII.

दै नंषदन रोख ्ुन्स्तका ठे वर्ेत यावी व दर मषहन्याला ्याचा ताळ मेळ घेण्याची जबाबदारी कृषि
सहाय्यकावर राहील. लेखा ्षरक्षर्ाचे वेळी अषालेख दाखषवण्याची जबाबदारी कृषि सहाय्यक व
समूह सहाय्यक यांचेवर संयुक्त्र्े राहील.

XIX.

माषसक प्रर्ती अहवाल वषरष्ट्ठ कायालयास सादर करर्ेची जबाबदारी समूह सहाय्यक यांचेवर
राहील.

XX.

कृषि संजीवनी सषमतीचे सषचव यांनी र्ैरवतगन / र्ैरव्यवहारकेलयाचे षदसूनआलयास
हकवा प्रकल्ाच्या नेमून षदलेलया कामात कुचराईकेलयास कृषि संजीवनी सषमती कारर्ासह
ठराव घेऊन ्यांचेवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची षशर्ारस करू शकेल व अशाप्रकरर्ी
चौकशी करून कारवाई करण्याचीजबाबदारीषजलहाअषर्क्षककृषिअषर्कारीयांचीराहील.

XXI.

सषमतीच्या अध्यक्षांनी र्ैरवतगन / र्ैर व्यवहार केलयाचे षदसून आलयास ग्राम्ंचायत
अषर्षनयमातील तरतुदीनुसार तसेच शासनाकडू न वेळोवेळी षनर्गषमत केलेलया सूचनानुसार
कारवाई करण्यात येईल.

XXII.

अनुसूषचत क्षेत्रामध्ये सषमतीचे कायान्वयन ्ेसा कायद्यातील तरतुदीनुसार होईल.

9) सदर शासन षनर्गय ग्राम षवकास षवाार्ाच्या अनौ्चाषरक संदाग क्रमांक 9/्रा-3 , षद.1.11.2017
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार षनर्गषमत करण्यात येत आहे .
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10) .सदर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उ्लब्र्
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201711071658056101 असा आहे . हा आदे श षडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Shrikant
Chandrakant Andge
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(श्रीकांत चं. आंडर्े)

अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा. मंत्री (कृषि व र्लो््ादन), कृषिव ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.षवरोर्ी ्क्षनेता षवर्ानसाा/षवर्ान्षरिद,षवर्ानावन,मुंबई.
4. मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. सवग संसद सदस्य/महाराष्ट्र षवर्ानसाा सदस्य /महाराष्ट्र षवर्ान्षरिद सदस्य
6. मा. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
7. अ्र मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवाार्, मंत्रालय, मुंबई
8. प्रर्ान सषचव (कृषि), कृषि व ्दु म षवाार्, मंत्रालय, मुंबई,
9. प्रर्ान सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवाार्, मंत्रालय, मुंबई
10. प्रर्ान सषचव (सेवा),सामान्य प्रशासन षवाार्,मंत्रालय, मुंबई.
11. प्रर्ान सषचव, ग्राम षवकास षवाार्, मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, ्ुर्े,
13. प्रकल् संचालक, हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्, जार्षतक व्या्ार केंद्र, कर् ्रेड, मुंबई.
14. उ् सषचव/ सह सषचव (सवग), कृषि व ्दु म षवाार्,मंत्रालय,मुंबई.
15. षवाार्ीय आयुक्त (औरं र्ाबाद / नाषशक/ अमरावती / नार््ूर षवाार्)
16. षजलहाषर्कारी (सवग)
17. षवाार्ीय कृषि सहसंचालक (सवग)
18. षजलहा अर्ीक्षक कृषिअषर्कारी (सवग)
19. महालेखा्ाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा्षरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता) मुंबई / नार््ूर,
20. अषर्दान व लेखा अषर्कारी, मुंबई,
21. षनवासी लेखा्षरक्षा अषर्कारी, मुंबई,
22. षवत्त षवाार् (व्यय 1 / षवसु 1), मंत्रालय, मुंबई- 400 032,
23. षनयोजन षवाार् ( कायासन 1431), मंत्रालय, मुंबई- 400 032,
24.

षनवड नस्ती
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