
                           

सन 2016 च्या खरीप हंगामातील अतंतम पैसेवारी 50 पैशापंेक्षा 
कमी असलले्या  647 गावातंील बातित शेतक-यानंा कृषी 
तवषयक मदतीसाठी तनतवष्ठा अनुदान उपलब्ि करून 
देण्याबाबत. 

             महाराष्र शासन 
           महसूल व वन तवभाग   
                              शासन तनर्णय क्रमाकं :- एससीवाय- 2016/ प्र.क्र.537/म-7 
       मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
       तदनाकं :- 21 जानेवारी, 2019 
 
         संदभणः- 1) महसुल व वन तवभाग,शासन तनर्णय, क्रमाकंः- एससीवाय-2013/प्र.क्र.207/म-7 
                                                तदनाकं 3 नोव्हेंबर, 2015 
         2) महसुल व वन तवभाग,शासन तनर्णय, क्रमाकंः- एससीवाय-2016/प्र.क्र.537/म-7 
                                             तदनाकं 10 फेब्रवुारी, 2017 
                                                               

                प्रस्तावना :-  

       संदभािीन शासन तनर्णय क्र. 1 मिील तरतुदीनुसार संदभािीन क्र. 2 येथील शासन 
तनर्णयान्वये सन 2016 च्या खरीप हंगामातील अंततम पैसेवारी 50 पैशापंेक्षा कमी असलेल्या 647 
गावांमध्ये तवतवि उपाययोजना जाहीर करून खरीप 2016 हंगामातील तपक नुकसानीमुळे बािीत 
झालेल्या शेतक-यानंा मदत देताना ज्या शेतक-यानंी प्रिानमंत्री तपक तवमा योजनेंतगणत तपक तवमा 
काढलेला आहे, अशा शेतक-यानंा प्रिानमंत्री तपक तवमा योजनेंतगणत मंडळतनहाय भरपाईची जी 
रक्कम देय असेल त्या रक्कमेच्या 50% रक्कम प्रिानमंत्री तपक तवमा योजनेत सहभागी नसलेल्या 
शेतक-यानंा शासनाकडून मदत म्हर्नू देण्याबाबतचा तनर्णय  घेण्यात आला आहे. सदर तनर्णयाच्या 
अनुषंगाने  647 गावातंील बातित शेतक-यानंा मदत देण्यासाठी तनिी मागर्ीचे प्रस्ताव  तवभागीय 
आयुक्त, पुरे्, नातशक, नागपूर व अमरावती याचं्याकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार अमरावती 
तवभागाची तनिीबाबतची मागर्ी तनरंक आहे. तसेच पुरे् तवभागाकडून रूपये 5,42,13,068/- (अक्षरी 
रूपये पाच कोटी, बेचाळीस लाख, तेरा हजार, अडुसष्ट फक्त) ची मागर्ी करण्यात आली आहे. परंतू  
मागर्ी करण्यात आलेल्या अतिसूतचत तपकासाठी प्रिानमंत्री तपक तवमा योजनेखाली खरीप 2016 
मध्ये  तवमा कंपनीकडून मंजूर झालेल्या नुकसान भरपाईचा दर प्रतत हेक्टरी तनरंक दाखतवण्यात आला 
असल्याने शासन तनर्णय तदनाकं 10.2.2017 मिील तरतूदीनुसार मदत देण्याबाबत तनिीची मागर्ी 
देखील तनरंक समजण्यात येऊन  नातशक व नागपूर तवभागातील शेतक-याचं्या झालेल्या नुकसानीची 
भरपाई करण्यासाठी  या तवभागातील नुकसानग्रस्त शेतक-यानंा कृषी तवषयक मदतीसाठी तनतवष्ठा 
अनुदान उपलब्ि करून देण्याची बाब शासनाच्या तवचारािीन होती.   
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शासन तनर्णय :-  

      सन 2016 च्या खरीप हंगामात राज्यातील  अंततम पैसेवारी कमी आलेल्या  647 गावामंध्ये 
दुष्काळसदृश्य पतरस्स्थती जाहीर करून उपाययोजना व मदत जाहीर करण्यात आली होती.  
त्यानुसार या शासन तनर्णयासोबत जोडलेल्या तववरर्पत्रानुसार नातशक तवभागातील नुकसानग्रस्त 
शेतक-यानंा कृषी तवषयक मदत वाटप  करण्यासाठी तनतवष्ठा अनुदानाकरीता (input subsidy) रुपय े
24,80,73,384/- (अक्षरी रूपये चोवीस कोटी, ऐंशी लाख, त्र्याहत्तर हजार, तीनशे चौ-या ऐंशी 
फक्त) व नागपूर तवभागातील नुकसानग्रस्त शेतक-यानंा कृषी तवषयक मदत वाटप करण्यासाठी 
तनतवष्ठा अनुदानाकरीता (input subsidy)  रूपये 1,39,23,218/- (अक्षरी रूपये एक कोटी, 
ऐंकोर्चाळीस लाख, तेवीस हजार, दोनशे अठरा फक्त) असे एकुर् रुपये 26,19,96,602/- (अक्षरी 
रूपये सव्वीस कोटी, एकोर्ीस लाख, शहान्नव हजार, सहाशे दोन फक्त)  तनिी  मदत व पुनवणसन 
तवभाग “मागर्ी क्रमाकं सी-6, मुख्यलेखातशषण 2245, नैसर्गगक आपत्ती तनवारर्ाथण सहाय्य 
(योजनेत्तर), 01 अवषणर्, 101 अनुग्रह सहाय्य (91) राज्य आपत्ती प्रततसाद तनिीच्या मानकानुसार 
खचण, (91) (05) पीक नुकसानीमुळे शेतक-यानंा मदत, 31 सहाय्यक अनुदाने (वतेनेत्तर) (22452434) 
या उपलेखातशषांतगणत तरतूदीतुन भागतवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

   
2. सदर मदतीच े वाटप 2016 मिील खरीप हंगामातील 7/12 वरील पीकाच्या नोंदीच्या आिारे 
करण्यात याव.े 

3. सन 2016 च्या खरीप हंगामातील पीक पाहर्ी मिील तपकाच्या 7/12 मिील उता-यातील 
नोंदीबाबत कोर्ताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे तनराकरर् जमीन महसूल संतहतेमिील तरतुदीनुसार 
करण्यात येईल. 

4. सदरहु आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून तनिी तवतरीत करण्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपरे् 
तनगणतमत करण्यात येतील. 

 सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 201901211633158819 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षातंकत करून काढण्यात येत आहे. 
 

   महाराष्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

                                       ( सुभाष उमरार्ीकर ) 
                                              उप सतचव, महाराष्र शासन 
प्रतत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सतचव/प्रिान सतचव 
2. मा. मंत्री/राज्यमंत्री याचंे खाजगी सतचव (सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. सवण लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य (महाराष्रातील) 
4. सवण तविानसभा सदस्य/तविान पतरषद सदस्य 
5. मा. मुख्य सतचव याचंे उप सतचव 
6. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्रिान सतचव (कृतष), कृतष व पदुम तवभाग  
8. अपर मुख्य सतचव (मदत व पुनवणसन)  
9. प्रिान सतचव (महसूल), महसुल व वन तवभाग 
10. आयुक्त (कृतष), कृतष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुरे् 
11. महालेखापाल-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र , मंुबई/नागपूर 
12. महालेखापाल-1/2 (लेखा पतरक्षा), महाराष्र, मुंबई/नागपूर 
13. सवण तवभागीय आयुक्त 
14. सवण तवभागीय कृतष सह संचालक 
15. तजल्हातिकारी, गोंतदया 
16. मुख्य कायणकारी अतिकारी, तजल्हा पतरषद, गोंतदया 
17. तजल्हा अतिक्षक कृतष अतिकारी, गोंतदया 
18. तजल्हा कोषागार अतिकारी, गोंतदया 
19. तवत्त तवभाग, व्यय-9/अथणसंकल्प कक्ष/अथोपाय कक्ष), मंत्रालय, मंुबई 
20. महसुल व वन तवभाग (म-11/म-3), मंत्रालय, मंुबई-32 
21.  सवण सहसतचव/उपसतचव कृतष व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
22. तनवड नस्ती म-7 कायासन 
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    शासन तनर्णयः- महसुल व वन तवभाग क्रमाकंः- एससीवाय-2016/प्र.क्र.537/म-7, 
                               तदनाकं  21 जानेवारी, 2019 सोबतचे तववरर्पत्र. 

  

 
 तवभाग 

तजल्हा द्यावयाची मदत 

नातशक िुळे 17,67,00,113/- 
 नंदुरबार 4,60,51,083/- 
 अहमदनगर 2,53,22,188/- 

नागपरू भंडारा 57,43,920/- 
 चंद्रपरू 81,79,298/- 
 एकुर् 26,19,96,602/- 
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