
राज्यातील खरीप- 2018 हंगामातील  दुष्काळी 
पररस्थितीच्या  अनुषंगाने बारित शेतकऱयानंा वाटप 
करण्यासाठी रनिी उपलब्ि करून देण्याबाबत.... 

महाराष्र शासन 
महसुल व वन रवभाग 

शासन रनर्णय क्रमाकं :- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7 
रदनाकं -  25 जानेवारी  2019 

संदभण :-  1) शासन रनर्णय क्रमाकं :- एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, 
           रदनाकं :- 31.10.2018 
       2) शासन रनर्णय,क्रमाकं:- सीएलएस 2015/प्र.क्र.40/म-3, 
          रदनाकं 13.05.2015      
प्रथतावना :-     

दुष्काळ व्यवथिापन संरहता 2016 नुसार रजल्ह्यातील दुष्काळी पररस्थितीचे मुल्ह्याकंन करुन 
राज्यातील 151 तालुकयांमध्ये गंभीर / मध्यम थवरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सदर  
151 तालुकयांमिील दुष्काळी पररस्थितीमुळे शेतीरपकाचंे नुकसान झाल्ह्याने  बारित झालेल्ह्या 
शेतकऱयानंा मदत देण्यासाठी रनिी उपलब्ि करुन देण्याची बाब शासनाच्या रवचारािीन होती. 

  शासन रनर्णय :-   
 राज्यातील खरीप हंगाम 2018 मध्ये सदंभािीन शासन रनर्णयान्वये दुष्काळ  जाहीर करण्यात  
आलेल्ह्या राज्यातील 151 तालुकयामंिील शेतीरपकाचं्या झालेल्ह्या पीक नुकसानीसाठी बारित 
शेतकऱयानंा रनरवष्ठा अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी या शासन रनर्णयासोबतच्या सहपत्रात 
दशणरवल्ह्याप्रमारे् रु. 290951.09 लक्ष (रूपय ेदोन हजार नऊशे नऊ कोटी एकावन्न लक्ष नऊ हजार 
फकत) इतका रनिी दोन हप्त्यामध्ये रवतररत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

2.  वरील रकमेतून शेतीरपकाचं े 33% ककवा ्यापेक्षा अरिक नुकसान झाल्ह्याने बारित झालेल्ह्या सवण 
बारित शेतकऱयानंा देय असलेल्ह्या मदतीची रककम दोन हप्त्यात प्रदान करण्यात यावी.  प्रिम हप्तता 
म्हर्नू रू 6800/- प्ररत हेकटर या दराच्या  50%  म्हर्जेच रू 3400/- प्ररत हेकटर ककवा रकमान रू 
1000/- यापैकी अरिक असेल ती रककम शेतीरपकाचंे बारित झालेल्ह्या सवण शेतकऱयानंा  प्रिमत: प्रदान 
करण्यात यावी.   

3.  बहुवार्षषक रपकाचं े 33% ककवा ्यापेक्षा अरिक नुकसान झाल्ह्याने बारित झालेल्ह्या शेतकऱयानंा प्रिम 
हप्त्यापोटी बहुवार्षषक रपकासंाठी अनुज्ञये असलेल्ह्या रू 18000/- प्ररत हेकटर या दराच्या 50% म्हर्जेच 
रू 9000/- प्ररत हेकटर ककवा रकमान रू 2000/- यापैकी अरिक असेल ती रककम सवण बारित 
शेतकऱयानंा प्रिमत: प्रदान करण्यात यावी. 

4.  वरीलप्रमारे् देण्यात येर्ारी  मदत  2 हेकटरच्या मयादेत  व लागवड केलेल्ह्या क्षते्राच्या मयादेपयंतच 
राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
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5.  दुष्काळग्रथत  भागातील सवण शेतकऱयानंा  रनरवष्ठा  अनुदान  देरे्  अपेरक्षत  नाही.  अनेक शेतकऱयाचं्या 
रवहीरी असतात व  रवहीरीतील  पाण्यावर  ते  शेती  करीत  असतात.  ्यामुळे   दुष्काळग्रथत  भागातील  
33% ककवा ्यापेक्षा अरिक शेतीपीकाचं े नुकसान झालेल्ह्या बारित शेतकऱयानंा SDRF/NDRF च्या 
रनकषानुसार रनरवष्ठा अनुदान देण्यात याव.े  33 % पीक नुकसान ठररवण्यासाठी खरीप हंगामातील 
अंरतम पैसेवारीसाठी  ्या ग्रामपंचायती क्षते्रात घेण्यात आलेल्ह्या पीक कापर्ी प्रयोगाच्या रनकालानुसार  
आलेल्ह्या पीक रनहाय उ्पन्नाचा आिार ( weighted average काढण्यापूवी ) घेऊन 67 टककयापेक्षा कमी 
उ्पन्न आलेल्ह्या रपकाखंालील  क्षते्रास  रनरवष्ठा  अनुदानासाठी  पात्र ठररवण्यात  याव े  व  ्या  
शेतकऱयानंा  रनरवष्ठा  अनुदान  वाटप  करण्यात  याव.े  यासाठी ग्रामपंचायत थतरावर पीक रनहाय 
काढण्यात आलेल ेउ्पन्न हे  ्या ग्रामपंचायती मिील सवण गावानंा लागू राहील.  
6.  सदर रनरवष्ठा अनुदान  ( Input Subsidy ) हे शेती पीकाच े33% ककवा ्यापेक्षा जाथत नुकसान 
झालेल्ह्या खातेदारानंा रवतरीत करण्यात याव.े  
7.  सदर मदतीचे वाटप 2018 मिील खरीप हंगामातील 7/12 वरील पीकाच्या नोंदीच्या आिारे 
करण्यात याव.े  
8.  बहुवार्षषक रपकाचं े 33 टकके ककवा ्यापेक्षा जाथत नुकसान झाल्ह्याची शहारनशा शेतीरनहाय पंचनामे 
करुन करण्यात यावी.  पचंनाम्यासोबत ( ग्लोबल पोरजशकनग रसथटीम  (GPS enabled) )   फळरपकाचं े
फोटो घेण्यात यावते.  जेरे्करून नुकसानीच्या दाव्याची ग्रायता पडताळता येईल.  
 9. बहुवार्षषक फळरपकाचं ेनुकसान ठररवण्याचा रनकष 7/12 मिील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता 
ठररवण्यासाठी पंचनामा हा रनकष असेल. बहुवार्षषक फळरपकाचंे नुकसान ठररवण्यासाठी ्याची नोंद 
7/12 मध्ये आवश्यक आहे. 
10.  वनपटे्ट िारकानंा व ज्याचंे वनदाव े  प्रलंरबत आहेत अशा सवण शेतकऱयानंा  देरखल रनरवष्ठा 
अनुदानासाठी पात्र समजण्यात याव ेव ् यानाहंी अनुज्ञेय असलेली मदतीची रककम प्रदान करण्यात यावी. 
11. सन 2018 च्या खरीप हंगामातील पीक पाहर्ी मिील रपकाच्या 7/12 मिील उताऱयातील 
नोंदीबाबत कोर्ताही आक्षपे उद्भवल्ह्यास ्याचे रनराकरर् महाराष्र जमीन महसूल संरहतेमिील 
तरतूदीनुसार करण्यात याव.े   
12. बारित शेतकऱयानंा मदतीचे वाटप करताना खालील अटी व  शतीची पुतणता होईल याची  दक्षता 

घ्यावी : 
1)  मदतीची रककम सबंंरित बारिताचं्या बँक खा्यात िेट जमा करण्यात यावी. कोर््याही 
बारितानंा रोख अिवा रनरवष्ठा थवरूपात मदत देण्यात येऊ नये. 

2) हया मदतीची  रककम खातेदाराचं्या बँक खा्यावर िेट जमा करतांना मदतीच्या रककमेमिून 
कोर््याही  बँकेने कोर््याही प्रकारची वसुली करु नये. 

3)   रजल्ह्हयानंा प्रिम हप्तता रवतररत केल्ह्यानंतर, सदर रककमेच ेवाटप  झाल्ह्यानंतर, रककम 
वाटप करण्यात आलेल्ह्या लाभार्थ्यांची यादी ्यानंा प्रदान केलेल्ह्या रकमेच्या  मारहतीसह, 
रजल्ह्हारिकारी कायालयाच्या संकेतथिळावर प्ररसध्द करावी.  तसे केल्ह्याचे प्रमार्पत्र व रकमान 
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80%  रनिीचा रवरनयोग केल्ह्यानंतर ्याचे उपयोरगता प्रमार्पत्रासह पुढील हप्तताची मागर्ी 
ता्काळ  शासनाकडे करण्यात यावी. जेरे्करून रदनाकं 31 माचण पूवी दुसऱया हप्त्याची रककम  
संबंरित रजल्ह्हयानंा रवतरीत करता येईल व सदर रककम 31 माचण पूवी खची पडेल.   

4)  शासनाकडून मदत वाटपासाठी आवश्यक असलेली रककम संबंरित रजल्ह्हयानंा  हप्त्यामध्ये 
रदली जार्ार असली तरी सवण बारित शेतकऱयानंा मदतीचे वाटप करताना मात्र या शासन 
रनर्णयाच्या पररच्छेद क्रमाकं 2 व 3 मध्ये नमूद केल्ह्याप्रमारे् कायणपध्दती अवलंबून मदतीची 
रककम प्रदान करावी. 

 5)  बारित शेतकऱयानंा वाटप करावयाची मदतीची रककम संबंरित शेतकऱयाचं्या आिार 
संलस्ग्नत बॅक खा्यामध्ये िेट हथतातंर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer)  प्रदान करावी.  
परंतु एखादया व्यकतीकडे आिार क्रमाकं नसेल तर अशी व्यकती लाभापासून वरंचत राहू नये 
म्हर्नू  अन्य पयायी व व्यवहायण ओळखपत्राच्या आिारे ( उदा. आिार ओळख नोंदर्ी पावती, 
भारत रनवडर्कू आयोगाने रदलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर रवभागाने रदलेले थिायी लेखा 
क्रमाकं  (PAN), वाहन चालरवण्याचा परवाना, पारपत्र, बकेँची पुस्थतका ई. )  खातरजमा करून 
प्रदान करण्यात यावते. 

13.   या प्रयोजनासाठी होर्ारा खचण  मागर्ी  क्रमाकं सी-६,  प्रिान लेखाशीषण - 2245, नैसर्षगक 
आपत्तीच्या रनवारर्ासाठी  सहाय्य,  01, अवषणर् (91) राज्य आपत्ती प्ररतसाद रनिीच्या मानकानुसार  खचण 
(91) (05) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयानंा मदत (2245 2434), 31, सहायक अनुदाने (वतेनेतर)  या 
लेखाशीषाखाली सन 2018-19 या आर्षिक वषी उपलब्ि असलेल्ह्या तरतूदीमिून भागरवण्यात यावा. 
 14.  सदर  प्रकरर्ी वर नमूद केलेला  रनिी रवतरीत करण्यास  रवत्त रवभागाने ्याचं्या अनौपचाररक 
संदभण क्रमाकं: 473/व्यय-9/2018, रदनाकं 8.1.2019 अन्वये सहमती रदली आहे.  
15.  राज्य रनवडर्कू आयोगाने आदेश क्रमाकं: रारनआ/ग्रापंरव-2018/प्र.क्र.19/का.8, रदनाकं 
23.1.2019 अन्वये राज्यातील 264 ग्रामपंचायतींच्या सावणरत्रक रनवडर्कूाचंा कायणक्रम घोरषत केला 
आहे. ्यामुळे या रनवडर्कूाचं्या कायणक्रमामुळे आदशण आचारसंरहता लागू झालेल्ह्या ग्रामपंचायतीच्या 
क्षते्रामध्ये मदतीचे वाटप करू नये. यासंदभात संबंरित रजल्ह्हारिकारी यानंी राज्य रनवडर्कू आयोगाची 
मान्यता प्राप्तत करून घ्यावी व ्यानंी मान्यता रदल्ह्यानंतरच संबंरित ग्रामपंचायतीच्या क्षते्रामध्ये दुष्काळी 
मदतीचे वाटप करण्यात याव.े  
 16. नैसर्षगक आपत्तीमध्ये बारित व्यकतींना वाटप करण्यासाठी रवतररत करण्यात येर्ारा रनिी 
तालुकाथतरावरील आहरर् व संरवतरर् अरिकारी याचंेकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खा्यामध्ये हथतातंररत 
केला जातो. काही बँका लाभार्थ्यांचे नाव, खाते क्रमाकं जुळत नाही अशा तारंत्रक कारर्ाथतव परत 
आलेला रनिी रनलंबन (Suspense) खा्यात ठेवतात. वाथतरवक पाहता बँकाकडे वगण करण्यात आलेली  
रककम एकतर लाभार्थ्यांच्या खा्यात जमा होरे् आवश्यक आहे ककवा परत आहरर् व संरवतरर्  
अरिकाऱयाचं्या खा्यात जमा होरे् आवश्यक आहे. तिारप, आहरर् व संरवतरर्  अरिकाऱयाचं्या खा्यात 
अशा रकमा जमा करण्याऐवजी बँका ्या रनलंबन खा्यामध्ये ठेवतात. कालातंराने अशा रकमा 
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ताळमेळरवना राहतात आरर् ज्या रकमा शासनाकडे परत जमा व्हावयास हव े ्या बँकाकडे पडून 
राहतात. याला आळा घालण्यासाठी ठरारवक कालाविीने सदर रकमाचंा ताळमेळ घेरे् अ्यंत गरजेच े
आहे. तरी सवण आहरर् व संरवतरर् अरिकारी यानंी दर आठवडयाला यापूवी वगण करण्यात आलेल्ह्या व 
यानंतर वगण करण्यात येर्ाऱया रकमाचंा ताळमेळ घेण्याची कायणवाही करावी. 
17.  सदरहु आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून रनिी रवतरीत करण्याबाबतचे थवतंत्र आदेश रनगणरमत 
करण्यात येतील. 
18.   सदर शासन रनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून ्याचा संकेताकं 201901251311135319 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
थवाक्षरीने साक्षारंकत करून रनगणरमत करण्यात येत आहे. 

  महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

          (सुभाष उमरार्ीकर) 
                उपसरचव,महाराष्र शासन 
प्ररत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सरचव,मंत्रालय,मंुबई 
2. सवण लोकसभा सदथय / राज्यसभा सदथय (महाराष्रातील) 
3. सवण रविानसभा सदथय / रविान पररषद सदथय. 
4. मा.मुख्य सरचव यांच ेउप सरचव  
5. अपर मुख्य सरचव (कृरष), कृरष व पदुम रवभाग ,मंत्रालय,मंुबई, 
6. अपर मुख्य सरचव (महसूल), महसुल व वन रवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
7. अपर मुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवभाग, मंत्रालय, मंुबई  
8. अपर मुख्य सरचव (मदत व पनुवणसन),मंत्रालय,मंुबई 
9. सवण अपर मुख्य सरचव/ प्रिान सरचव/ सरचव, मंत्रालय,मंुबई-32 
10.  आयकुत ( कृरष ), कृरष आयकुतालय, महाराष्र राज्य, परेु् 
11.  महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र , मंुबई / नागपरू 
12.  महालेखापाल -1 /2 ( लेखा पररक्षा ), महाराष्र , मंुबई / नागपरू 
13.  सवण रवभागीय आयकुत 
14.  सवण रवभागीय कृरष सह संचालक 
15.  सवण रजल्ह्हारिकारी 
16.  सवण मुख्य कायणकारी अरिकारी, रजल्ह्हा पररषद 
17.  सवण रजल्ह्हा अरिक्षक कृरष अरिकारी 
18. सवण रजल्ह्हा कोषागार अरिकारी 
19.  रवरत्तय सल्लागार व सहसरचव,मदत व पनुवणसन, नवीन प्रशासन भवन,मंुबई 
20.  रवत्त रवभाग, व्यय -9 / अिणसंकल्ह्प कक्ष / अिोपाय कक्ष ), मंत्रालय , मंुबई. 
21.  महसुल व वन रवभाग, (म-7 / म11 / म-3), मंत्रालय, मंुबई-32 
22.  रनवड नथती , म-7 कायासन   

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन रनर्णय क्रमांकः एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7 

 

पषृ्ठ 5 पैकी 5  

शासन रनर्णय,क्रमाकं : एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, रदनाकं : 25 जानेवारी, 2019 चे सहपत्र 
 ( रककम रू. कोटीत ) 

अ.क्र. रवभाग रजल्ह्हा 
शेतीरपकांच्या 
नुकसानीसाठी 
देय  मदत  

 बहुवार्षषक 
रपकांच्या 
नुकसानीसाठी 
मदत 

एकूर्  
मदतीची 
रककम 

रवतररत करण्यास 
मान्यता देण्यात  
येत  असललेी 
रककम   

प्रिम हप्त्याची 
रककम                 
( रकाना क्र. 7 
च्या 50% ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

नारशक 

पालघर 34.49 0 34.49 14.127104 7.063552 
2  नारशक 351.11 65.21 416.32 170.524672 85.262336 
3 िूळे 277.60 8.39 285.99 117.141504 58.570752 
4  नंदूरबार 203.44 4.66 208.10 85.23776 42.61888 
5 जळगांव 567.43 18.00 585.43 239.792128 119.896064 
6 अहमदनगर 573.68 110.58 684.26 280.272896 140.136448 

एकूर् नारशक 2007.75 206.84 2214.59 907.096064 453.548032 
7 

पुरे् 

पुरे् 244.84 15.12 259.96 106.479616 53.239808 
8  सोलापूर 352.35 124.67 477.02 195.186192 97.593096 
9  सातारा 96.95 7.35 104.30 42.72128 21.36064 

10  सांगली 130.03 37.97 168.00 68.8128 34.4064 
एकूर्  पुरे् 824.17 185.11 1009.28 413.199888 206.599944 

11 

औरंगाबाद 

औरंगाबाद 446.77 98.36 545.13 223.285000 111.6425 
12 जालना 413.90 64.13 478.03 195.801088 97.900544 
13 बीड 581.07 38.76 619.83 253.882368 126.941184 
14 लातूर 16.21 0 16.21 6.639616 3.319808 
15  उथमानाबाद 325.50 16.21 341.71 139.964416 69.982208 
16 नांदेड 124.64 1.12 125.76 51.511296 25.755648 
17  परभर्ी 257.26 5.30 262.56 107.544576 53.772288 
18  रिगोली 175.68 0 175.68 71.958528 35.979264 

एकूर्  औरंगाबाद 2341.03 223.88 2564.91 1050.586888 525.293444 
19 

अमरावती 

बुलडार्ा 286.06 2.82 288.88 118.325248 59.162624 
20  अकोला 196.39 2.72 199.11 81.555456 40.777728 
21 वारशम 62.49 1.33 63.82 26.140672 13.070336 
22 अमरावती 186.15 83.50 269.65 110.44864 55.22432 
23 यवतमाळ 336.65 0 336.65 137.89184 68.94592 

एकूर् अमरावती 1067.74 90.37 1158.11 474.361856 237.180928 
24 

नागपूर 
विा 14.62 0 14.62 5.988352 2.994176 

25 नागपूर 82.38 0 82.38 33.742848 16.871424 
26 चदं्रपूर 59.90 0 59.90 24.53504 12.26752 

एकूर् नागपूर 156.90 0 156.90 64.26624 32.13312 
एकूर् राज्य 6397.59 706.20 7103.79 2909.510936 1454.75547 
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