
राज्यातील रब्बी 2018-19 हंगामातील दुष्काळी 
पररस्थितीच्या अनुषंगाने बारित शेतकऱयानंा वाटप 
करण्यासाठी रनिी उपलब्ि करून देणेबाबत. 

महाराष्र शासन 
महसूल व वन रवभाग 

शासन रनणणय क्रमाकं :- एससीवाय-2018/प्र.क्र.237/म-7 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
रदनांक : 06 जुलै, 2019 

 

संदभण :- 1)  शासन रनणणय क्रमांक :- एससीवाय-2018/प्र.क्र.237/म-7, 
             रदनांक :- 3 जून, 2019 
       2)  कृरष व पदुम रवभाग / 10 अे यांच्याकडून प्राप्त झालेले मदतीच े 
             ज्ञापन रदनाकं :- 10 जून, 2019. 
प्रथतावना :-     

दुष्काळ व्यवथिापन संरहता 2016 नुसार रजल्ह्यातील दुष्काळी पररस्थितीच े मुल्ह्यांकन करुन 
राज्यातील तालुकयांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालाविीतील पजणन्याची तटू, उपलब्ि असलेल्ह्या भजूलाची 
कमतरता, दूरसंवदेन रवषयक रनकष, वनथपती रनदेशाकं, मृदू आर्द्णता, परेणीखालील क्षेत्र व पीकाचंी स्थिती या 
सवण घटकांचा एकरत्रत रवचार करून या घटकांनी प्रभारवत झालेल्ह्या रब्बी तालुकयामध्ये आपत्तीची शकयता 
रवचारात घेऊन संदभािीन शासन रनणणय क्र. 1 अन्वये  राज्यातील सोलापरू रजल्ह्यातील बाशी, उत्तर सोलापरू 
व चंर्द्परू रजल्ह्यातील बल्लारपरू या 3 तालुकयामिील रब्बी गावांमध्ये दुष्काळ घोरषत करण्यात आला आहे.  

रब्बी हंगाम सन 2018-19 मिील दुष्काळ घोरषत केलेल्ह्या उपरोकत 3 तालुकयांतील बारित शेतक-
यांना कृरष रवषयक नुकसानीसाठी रूपये 56.61 कोटी इतकी मदत कें र्द् शासनाकडून रमळण्यासाठी मदतीच े
ज्ञापन कें र्द् सरकारकडे रदनाकं 10 जून, 2019 च्या पत्रान्वये पाठरवण्यात आले आहे. कें र्द् शासनाकडून सदर 
प्रकरणी रनणणय होऊन मदत रमळण्यास काही कालाविी जाण्याची शकयता असल्ह्याने राज्यातील दुष्काळी 
पररस्थिती रवचारात घेवून सोलापरू रजल्ह्यातील बाशी, उत्तर सोलापरू व चंर्द्परू रजल्ह्यातील बल्लारपरू या 3 
तालुकयातील 195 गावांमिील शेतक-यांना राज्य शासनाच्या रनिीतून रूपये 56.61 कोटी इतकी रककम वाटप 
करण्यासाठी उपलब्ि करून देण्याबाबतचा प्रथताव रदनांक 28 जून, 2019 रोजी झालेल्ह्या मंरत्रमंडळ 
उपसरमतीच्या बठैकीत रनणणयािण ठेवण्यात आला होता. या बठैकीत सदर प्रथतावास मान्यता देण्यात आली 
असून सोलापरू रजल्ह्यातील बाशी, उत्तर सोलापरू व चंर्द्परू रजल्ह्यातील बल्लारपरू या 3 तालुकयांमिील 
दुष्काळी पररस्थितीमुळे शेतीरपकांच्या नुकसानीसाठी बारित शेतकऱयांना मदत देण्यासाठी रनिी उपलब्ि करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या रवचारािीन होती. 

 

           शासन रनणणय :-   
 राज्यातील रब्बी हंगाम 2018-19 मध्ये संदभािीन शासन रनणणयान्वये दुष्काळ  जाहीर करण्यात  
आलेल्ह्या राज्यातील सोलापरू रजल्ह्यातील बाशी, उत्तर सोलापरू व चंर्द्परू रजल्ह्यातील बल्लारपरू या 3 
तालुकयांमिील शेतीरपकांच्या झालेल्ह्या पीक नुकसानीसाठी बारित शेतकऱयांना रनरवष्ठा अनुदानाचे वाटप 
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करण्यासाठी रककम रूपये 5661.00 लक्ष (रुपये पाच हजार सहाशे एकसष्ट लक्ष) खालील तकत्यात 
दशणरवल्ह्याप्रमाणे रवतररत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

रजल्ह्हा रजरायतसाठी  
मदत 

(रू. लाखात) 

बागायतसाठी 
मदत 

(रू. लाखात) 

बहुवार्षषक 
रपकासाठी मदत 
(रू. लाखात) 

एकूण आवश्यक 
रककम 

 (रूपये लाखात) 

सोलापरू 3029.00 1731.00 894.00 5654.00 

चंर्द्परू 2.00 5.00 0.00 7.00 

एकूण 3031.00 1736.00 894.00 5661.00 

  
2.   वरीलप्रमाणे देण्यात येणारी  मदत  2 हेकटरच्या मयादेत व लागवड केलेल्ह्या क्षते्राच्या मयादेतच राहील 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 
3.   दुष्काळग्रथत  भागातील  33% ककवा त्यापेक्षा अरिक शेतीपीकांच ेनुकसान झालेल्ह्या बारित शेतकऱयांना 
SDRF/NDRF च्या रनकषानुसार रनरवष्ठा अनुदान देण्यात याव.े 33 % पीक नुकसान ठररवण्यासाठी रब्बी खरीप 
हंगामातील अंरतम पैसेवारीसाठी त्या ग्रामपचंायती क्षेत्रात घेण्यात आलेल्ह्या पीक कापणी प्रयोगाच्या 
रनकालानुसार आलेल्ह्या पीक रनहाय उत्पनाचाचा आिार (weighted average काढण्यापवूी) घेऊन 67 टककयापके्षा 
कमी उत्पनाच आलेल्ह्या रपकाखंालील  क्षेत्रास  रनरवष्ठा  अनुदानासाठी  पात्र ठररवण्यात  याव े व  त्या  शेतकऱयांना  
रनरवष्ठा  अनुदान  वाटप  करण्यात  याव.े  यासाठी ग्रामपचंायत थतरावर पीक रनहाय काढण्यात आलेले उत्पनाच 
हे  त्या ग्रामपचंायती मिील सवण गावांना लागू राहील.  
4.    सदर रनरवष्ठा अनुदान ( Input Subsidy ) हे शेती पीकाच े33% ककवा त्यापके्षा जाथत नुकसान झालेल्ह्या 
खातेदारांना रवतरीत करण्यात याव.े  
5.    सदर मदतीचे वाटप 2018-19 मिील रब्बी हंगामातील 7/12 वरील पीकाच्या नोंदीच्या आिारे 
करण्यात याव.े  
6.    बहुवार्षषक रपकांच े  33 टकके ककवा त्यापेक्षा जाथत नुकसान झाल्ह्याची शहारनशा शेतीरनहाय पंचनामे 
करुन करण्यात यावी.   
 7.    बहुवार्षषक फळरपकांच े नुकसान ठररवण्याचा रनकष 7/12 मिील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता 
ठररवण्यासाठी पचंनामा हा रनकष असेल. बहुवार्षषक फळरपकांच ेनुकसान ठररवण्यासाठी त्याची नोंद 7/12 मध्ये 
आवश्यक आहे. 
8.     वनपटे्ट िारकांना व ज्याचंे वनदाव ेप्रलंरबत आहेत अशा सवण शेतकऱयानंा देरखल रनरवष्ठा अनुदानासाठी 
पात्र समजण्यात याव ेव त्यानांही अनुज्ञेय असलेली मदतीची रककम प्रदान करण्यात यावी. 
9.  सन 2018-19 च्या रब्बी हंगामातील पीक पाहणी मिील रपकाच्या 7/12 मिील उताऱयातील नोंदीबाबत 
कोणताही आक्षेप उद्भवल्ह्यास त्याच े रनराकरण महाराष्र जमीन महसूल संरहतेमिील तरतूदीनुसार करण्यात 
याव.े   
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10.    बारित शेतकऱयानंा मदतीच ेवाटप करताना खालील अटी व  शतीची पतुणता करण्याची दक्षता घ्यावी : 
1.  मदतीची रककम संबरंित बारितांच्या बकँ खात्यात िेट जमा करण्यात यावी. कोणत्याही 
बारितांना रोख अिवा रनरवष्ठा थवरूपात मदत देण्यात येऊ नये. 

2. हया मदतीची रककम खातेदारांच्या बकँ खात्यावर िेट जमा करतांना मदतीच्या रककमेमिून 
कोणत्याही  बकेँने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. 

     3. बारित शेतकऱयानंा वाटप करावयाची मदतीची रककम सबंरंित शेतकऱयांच्या आिार संलस्ननत 
बकॅ खात्यामध्ये िेट हथतांतर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer)  प्रदान करावी.  परंत ुएखादया 
व्यकतीकडे आिार क्रमाकं नसेल तर अशी व्यकती लाभापासून वरंचत राहू नये म्हणनू  अन्य पयायी व 
व्यवहायण ओळखपत्राच्या आिारे (उदा. आिार ओळख नोंदणी पावती, भारत रनवडणकू आयोगाने 
रदलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर रवभागाने रदलेले थिायी लेखा क्रमांक (PAN), वाहन 
चालरवण्याचा परवाना, पारपत्र, बकेँची पसु्थतका ई. ) खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावते. 

11.   या प्रयोजनासाठी होणारा खचण  मागणी  क्रमांक सी-6,  प्रिान लेखाशीषण - 2245, नैसर्षगक आपत्तीच्या 
रनवारणासाठी  सहाय्य,  01, अवषणण (91) राज्य आपत्ती प्ररतसाद रनिीच्या मानकानुसार खचण (91) (05) पीक 
नुकसानीमुळे शेतकऱयानंा मदत (2245 2434), 31, सहायक अनुदाने (वतेनेतर) या लेखाशीषाखाली सन 
2019-20 या आर्षिक वषी उपलब्ि असलेल्ह्या तरतूदीमिून भागरवण्यात यावा.  
12.    सदरहु आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेच े असून रनिी रवतरीत करण्याबाबतचे थवतंत्र आदेश रनगणरमत 
करण्यात येतील. 
13.    सदर शासन रनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेतांक 201907061303225719 असा आहे. हा आदेश रडजीटल थवाक्षरीने 
साक्षांरकत करून रनगणरमत करण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

                      ( सुभाष उमराणीकर ) 
                             उप सरचव, महाराष्र शासन 
प्ररत, 

1. मा. मुख्यमंत्रयांच ेअपर मुख्य सरचव 
2. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सरचव (सवण) 
3. सवण लोकसभा सदथय / राज्यसभा सदथय (महाराष्रातील) 
4. सवण रविानसभा सदथय / रविान पररषद सदथय. 
5. मा.मुख्य सरचव यांच ेउप सरचव  
6. अपर मुख्य सरचव (कृरष), कृरष व पदुम रवभाग यांच ेथवीय सहायक, 
7. अपर मुख्य सरचव (महसूल), महसुल व वन रवभाग 
8. प्रिान सरचव, रवत्त रवभाग, मंत्रालय, मंुबई यांच ेथवीय सहायक 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. प्रिान सरचव, रविानमंडळ सरचवालय, मंुबई. 
10. सरचव (मदत व पनुवणसन) 
11. सवण अपर मुख्य सरचव/ प्रिान सरचव/ सरचव, मंत्रालय,मंुबई-32 
12. आयुकत ( कृरष ),कृरष आयकुतालय, महाराष्र राज्य, पणेु 
13.  महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्र , मंुबई / नागपरू 
14.  महालेखापाल -1 /2 ( लेखा पररक्षा ), महाराष्र , मंुबई / नागपरू 
15.  सवण रवभागीय आयकुत 
16.  सवण रवभागीय कृरष सह संचालक 
17.  सवण रजल्ह्हारिकारी 
18.  सवण मुख्य कायणकारी अरिकारी, रजल्ह्हा पररषद 
19.  सवण रजल्ह्हा अरिक्षक कृरष अरिकारी 
20.  सवण कृरष रवकास अरिकारी, रजल्ह्हा पररषद 
21.   सवण रजल्ह्हा कोषागार अरिकारी 
22.   सवण रजल्ह्हा उप रनबिंक, सहकारी संथिा 
23.   रवत्त रवभाग, व्यय -9 / अिणसंकल्ह्प कक्ष / अिोपाय कक्ष ), मंत्रालय , मंुबई. 
24.   महसुल व वन रवभाग, (म-7 / म11 / म-3), मंत्रालय, मंुबई-32 
25. सवण सहसरचव/उपसरचव/अवर सरचव/कक्ष अरिकारी कृरष व पदुरवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
26.   रनवड नथती, म-7 कायासन.  
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