
राज्यातील खरीप- 2018 हंगामातील  दुष्काळी 
पररस्थितीच्या  अनुषंगाने बारित शेतकऱयानंा वाटप 
करण्यासाठी आकस्थमकता रनिीमिून तरतूद 
रवतररत करण्याबाबत.... 

महाराष्र शासन 
महसुल व वन रवभाग 

शासन रनर्णय क्रमाकं :- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

रदनाकं -  21 फेब्रवुारी, 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 
                   3) शासन रनर्णय क्रमाकं:- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7, रदनाकं: 25.01.2019 
                   ४)  शासन रनर्णय क्रमाकं:- एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, रदनाकं:  14.02.2019  
                   5) रवत्त रवभाग, ज्ञापन क्र. : आकरन-2019/ प्र.क्र 11/अिण-6, रदनाकं: 20.2.2019 
प्रथतावना :-     

दुष्काळ व्यवथिापन संरहता 2016 नुसार दुष्काळी पररस्थितीचे मुलयाकंन करुन राज्यातील 151 
तालुकयांमध्ये गंभीर / मध्यम थवरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सदर  151 तालुकयामंिील 
दुष्काळी पररस्थितीमुळे शेतीरपकाचंे नुकसान झालयाने  बारित झालेलया शेतकऱयानंा मदत देण्यासाठी 
संदभािीन क्रमाकं 3 व 4 येिील शासन रनर्णयान्वये रू  290951.09 लक्ष रनिी रवतररत करण्यास  
मान्यता देण्यात आली असून सदर रनिी अिणसंकलपीय रवतरर् प्रर्ालीवर प्रत्यक्षात रवतररत देखील 
करण्यात आला आहे.  सदर रवतररत रनिी बारित शेतकऱयानंा  वाटप करण्याची कायणवाही क्षते्रीय 
थतरावर सुरू आहे. आता या प्रयोजनासाठी रवत्त रवभागाच्या संदभािीन क्रमांक 5 येिील ज्ञापनान्वये 
आकस्थमकता रनिीमिून मंजूर झालेला रू 2000,00,00,000/- (रू दोन हजार कोटी फकत) इतका 
रनिी  क्षते्रीय थतरावर रवतररत करण्यास मान्यता देण्याची  बाब  शासनाच्या रवचारािीन होती.  

  शासन रनर्णय :-   
 राज्यातील खरीप हंगाम 2018 मध्ये संदभािीन क्रमाकं 1 येिील शासन रनर्णयान्वये दुष्काळ  
जाहीर करण्यात  आलेलया राज्यातील 151 तालुकयांमिील शेतीरपकाचं्या झालेलया पीक नुकसानीसाठी 
बारित शेतकऱयानंा रनरवष्ठा अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी संदभािीन क्रमांक 3 व 4 येिील शासन 
रनर्णयान्वये रू.290951.09 लक्ष  इतका रनिी रवतररत करण्यात आला आहे. दुष्काळी रनिीच्या मदत 
वाटपामध्ये बािा येवू नये यासाठी आकस्थमकता रनिीमिून मंजूर करण्यात आलेला                                                 
रू. 2000,00,00,000/- (रूपये दोन हजार कोटी फकत )  इतका रनिी सोबत जोडलेलया सहपत्रानुसार 
रजलहयानंा रवतररत करण्यास  या शासन रनर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.  

2.    संदभािीन क्रमाकं 3 येिे नमूद केलेलया शासन रनर्णयातील  अटी व शतती  कायम राहतील. 
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3.  शेतीरपकाचंे व बहुवार्षषक रपकाचंे  33% ककवा त्यापेक्षा अरिक नुकसान झालयाने बारित झालेलया 
शेतकऱयानंा देय असलेलया मदतीची रककम दोन हप्तत्यात प्रदान करण्याच्या सुचना देण्यात आलेलया 
आहेत.  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 झालेलया शेतकऱयानंा व 
बहुवार्षषक रपकाचं्या नुकसानीसाठी  रू 18000/- प्ररत हेकटर या अनुज्ञये दराच्या 50% म्हर्जेच रू 
9000/- प्ररत हेकटर ककवा रकमान रू 2000/- यापकैी अरिक असेल ती रककम रवरहत अटींच्या अिीन 
राहून सवण बारित शेतकऱयानंा देण्याबाबत शासन सुचना देण्यात आलेलया आहेत. रवतररत करण्यात 
आलेलया रनिीमिुन शेतीरपकाचं्या व बहुवार्षषक रपकाचं्या नुकसानीसाठी सवण बारित शेतकऱयानंा प्रिम 
हप्तत्याचे वाटप पूर्ण झालयानंतर रजलहयाकंडे रशल्लक राहर्ाऱया रकमेमिून बारित शेतकऱयानंा दुसऱया 
हप्तत्याची रककम रवतररत करण्यात यावी.  

4.   रवभागीय आयुकत यानंी आकस्थमकता रनिीमिून खचण करर्ाऱया आहरर् व संरवतरर्  अरिकाऱयाकडे 
रककम सुपूदण करण्यासंबिंीच्या आदेशात/पत्रात आगाऊ रकमेतून खचण करताना सादर करण्यात 
येर्ाऱया देयकावर आकस्थमकता रनिी अग्रीम रवत्त रवभाग, ज्ञापन, क्रमाकं: आकरन-2019/ प्र.क्र.11/ 
अिण-6, रदनाकं 20 फेब्रवुारी,2019  अन्वये मंजूर असे लाल शाईने रलहाव े अशी थपष्ट सूचना त्या 
आदेशात/पत्रात अंतभूणत करावी. ही सुचना लाल शाईने अिोरेरखत करावी. 
5. सदर प्रकरर्ी पूरक अनुदान प्राप्तत झालयावर तो खचण मागर्ी क्रमाकं सी-6, 2245, नैसर्षगक 
आपत्तीच्या रनवारर्ासाठी  सहाय्य,  01, अवषणर् (91) राज्य आपत्ती प्ररतसाद रनिीच्या मानकानुसार  खचण 
(91) (05) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयांना मदत (2245 2434), 31,सहायक अनुदाने (वतेनेतर)  या 
लेखाशीषाखाली  अंरतमत: खचती  टाकावा.याकररता आकस्थमकता रनिी संकेताकं (80007556)                 
असा आहे.  सदर रनिी रवभागीय आयुकत यानंा अिणसंकलप रवतरर् प्रर्ालीवर आकस्थमकता रनिी 
अंतगणत रवतररत करण्याची कायणवाही कायासन म-11, मदत व पुनवणसन प्रभाग यानंी करावी.    
6.   सदर रनिीच्या वाटपाचे लेखे /अरभलेखे, नोंदवहया रवरहत कायणप्तध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व 
रवतरीत करण्याऱया कायालयाच्या थतरावर अद्यायावत ठेवण्यात याव्यात, तसेच कोर्त्याही पररस्थितीत 
मंजूर अरग्रम रनिीच्या मयादेपेक्षा जाथत खचण होर्ार नाही व हा खचण रदनाकं 28 फेब्रवुारी,2019 पयंत 
करण्यात येईल याची दक्षता रनयंत्रक अरिकाऱयानंी घ्यावी. अिणसंकलपीय रवतरर् प्रर्ालीवर उपलब्ि 
रनिी अनावश्यकररतीने कोषागारातून आहररत करून तो वाटपाअभावी बँकेत पडून राहर्ार नाही याची 
काटेकोर दक्षता आहरर् व संरवतरर् अरिकारी यानंी घ्यावी. अशी बाब आढळून आलयास त्याला 
तात्पुरता अपहार समजून संबंरितावंर रशथतभगंाची कायणवाही करण्यात येईल याची संबंरितानी नोंद 
घ्यावी. सदर रनिी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत 
आहे याची सवण रवभागीय आयुकत यानंी दक्षता घ्यावी. 
7. सदर आदेश रवत्त रवभागाच्या अनौपचाररक संदभण क्रमाकं 60/व्यय-9/2019,रदनाकं 6.2.2019                     
अन्वये रनगणरमत करण्यात येत आहे. 
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8.   सदर शासन रनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201902211805219919 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 याचंे 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. सरचव (मदत व पुनवणसन),मंत्रालय,मंुबई 
9. सवण अपर मुख्य सरचव/ प्रिान सरचव/ सरचव, मंत्रालय,मंुबई-32 
10.  आयुकत ( कृरष ), कृरष आयुकतालय, महाराष्र राज्य, पुरे् 
11.  महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र , मंुबई / नागपूर 
12.  महालेखापाल -1 /2 ( लेखा पररक्षा ), महाराष्र , मंुबई / नागपूर 
13.  सवण रवभागीय आयुकत 
14.  सवण रवभागीय कृरष सह संचालक 
15.  सवण रजलहारिकारी 
16.  सवण मुख्य कायणकारी अरिकारी, रजलहा पररषद 
17.  सवण रजलहा अरिक्षक कृरष अरिकारी 
18. सवण रजलहा कोषागार अरिकारी 
19.  रवरत्तय सल्लागार व सहसरचव,मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासन भवन,मंुबई 
20.  रवत्त रवभाग, व्यय -9 / अिणसंकलप 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/
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शासन रनर्णय, क्रमाकं: एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7, रदनाकं : 21 फेब्रवुारी, 2019  चे सहपत्र     ) 

 

अ.क्र. रवभाग 
  

रजलहा एकूर्   मदतीची 
रककम (रू कोटीत) 

आतापयंत रवतररत 
केललेी रकम   
(रू कोटीत )  

आकस्थमकता रनिीमिून   
रवतररत  करण्यात येत असललेी 
रककम   (रू कोटीत ) 

1 कोकर्  पालघर 34.49 14.127104  9.710 
एकूर् कोकर् रवभाग 34.49  14.127104  9.710 

2 

नारशक 

नारशक 416.32 170.524672 117.210 
3 िूळे 285.99 117.141504 80.518 
4 नंदूरबार 208.10 85.23776 58.588 
5 जळगांव 585.43 239.792128 164.822 
6 अहमदनगर 684.26 280.272896 192.647 

एकूर् नारशक 2180.10 892.96896  613.785 
7 

पुरे् 

पुरे् 259.96 106.479616 73.189 
8  सोलापूर 477.02 195.186192 134.300 
9  सातारा 104.30 42.72128 29.365 

10  सांगली 168.00 68.8128 47.299 
एकूर्  पुरे् 1009.28 413.199888  284.153 

11 

औरंगाबाद 

औरंगाबाद 545.13 223.285000 153.476 
12 जालना 478.03 195.801088 134.585 
13 बीड 619.83 253.882368 174.507 
14 लातूर 16.21 6.639616 4.564 
15  उथमानाबाद 341.71 139.964416 96.205 
16 नांदेड 125.76 51.511296 35.406 
17  परभर्ी 262.56 107.544576 73.921 
18  रिगोली 175.68 71.958528 49.461 

एकूर्  औरंगाबाद 2564.91 1050.586888  722.125 
19 

अमरावती 

बुलडार्ा 288.88 118.325248 81.331 
20  अकोला 199.11 81.555456 56.057 
21 वारशम 63.82 26.140672 17.968 
22 अमरावती 269.65 110.44864 75.917 
23 यवतमाळ 336.65 137.89184 94.781 

एकूर् अमरावती 1158.11 474.361856  326.054 
24 

नागपूर 
विा 14.62 5.988352 4.116 

25 नागपूर 82.38 33.742848 23.193 
26 चदं्रपूर 59.90 24.53504 16.864 

एकूर् नागपूर 156.90 64.26624  44.173 
एकूर् राज्य 7103.79 2909.510936  2000.000 
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