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प्रथतावना :-

खरीप हंगाम 2018 मध्ये महसुल व वन रवभाग, शासन रनणणय रदनांक 31.10.2018 अन्वये
राज्यातील 151 तालुकयांमध्ये दु ष्काळ घोरषत करण्यात आला आहे. दु ष्काळ घोरषत केलेल्या या 151
तालुकयांतील बारित शेतक-यांना कृरष रवषयक मदत वाटपाकररता संदभण क्र. 2 येिील रदनांक 25
जानेवारी, 2019 च्या शासन रनणणयान्वये रनिी उपलब्ि करून दे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच
तीन टप्पप्पयामध्ये सवण रजल््ांना रनिी रवतरीत करण्यात आला आहे.
औरंगाबाद रवभागास एकूण रुपये 1772.71 कोटी इतकी रककम रूपये रवतरीत करण्यात आली
आहे. या रनिीपैकी औरं गाबाद रवभागात रूपये 1772.70 कोटी इतके अनुदान 31 माचण 2019 पयंत वाटप
करण्यात आले आहे. आता रवभागीय आयुकत, औरंगाबाद यांनी केलेल्या मागणीनुसार दु ष्काळ अनुदान
वाटपासाठी रनिी उपलब्ि करून दे ण्यासंदभातील प्रथताव मंरत्रमंडळ उपसरमतीच्या रदनाक 28 जून,
2019 च्या बैठकीत मान्यतेथतव ठे वण्यात आला होता.
तसेच खरीप हंगाम 2018 मध्ये दु ष्काळ घोरषत केलेल्या नागपूर रजल््ातील काटोल, नरखे ड,
कळमेश्वर या तीन तालुकयांतील गावामिील बहु वार्षषक रपक नुकसानीची मारहती रनरंक कळरवली होती.
नागपूर रजल्हयातील काटोल, नरखेड व कळमेश्वर या दु ष्काळग्रथत तालुकयातील 18591 हेकटर आर
क्षेत्रावरील बहु वार्षषक रपकांना मदत रवतरीत करण्यासाठी रनिी उपलब्ि करून दे ण्याबाबत
रजल्हारिकारी, नागपूर यांनी केलेली रवनंती रवचारात घेवून सदर प्रथताव मंरत्रमंडळ उपसरमतीच्या
रदनांक 28 जून 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यतेथतव ठे वण्यात आला होता.
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मंरत्रमंडळ उपसरमतीच्या रदनाक 28 जून, 2019 च्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या उपरोकत
दोनही प्रथतावास मंरत्रमंडळ उपसरमतीने मंजूरी रदली असून त्यानुषंगाने रवभागीय आयुकत, औरं गाबाद
यांना रूपये 390,25,34,000 (अक्षरी रूपये तीनशे नव्वद कोटी पंचवीस लाख चौतीस हजार फकत)

व

नागपूर रजल््ासाठी रवभागीय आयुकत, नागपूर यांना रूपये 33,46,38,000/- (अक्षरी रूपये तेहतीस
कोटी शेहचाळीस लाखा अडतीस हजार फकत) असा एकुण रूपये 423,71,72,000/- (अक्षरी रूपये चारशे
तेवीस कोटी एकाहत्तर लाख बहातर हजार फकत) इतका रनिी उपलब्ि करून दे ण्याची बाब शासनाच्या
रवचारीिीन होती.
शासन रनणणय :राज्यातील खरीप हंगाम 2018 मध्ये संदभािीन शासन रनणणयान्वये दु ष्काळ जाहीर करण्यात
आलेल्या औरंगाबाद रवभागातील व नागपूर रजल््ातील शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीसाच्या अनुषंगाने
मदत वाटप करण्यासाठी रनरवष्ठा अनुदानाकरीता रवभागीय आयुकत, औरंगाबाद यांना रूपये
390,25,34,000 (अक्षरी रूपये तीनशे नव्वद कोटी पंचवीस लाख चौतीस हजार फकत)

व नागपूर

रजल््ासाठी रवभागीय आयुकत, नागपूर यांना रूपये 33,46,38,000/- (अक्षरी रूपये तेहतीस कोटी
शेहचाळीस लाख अडतीस हजार फकत) असा एकुण रूपये 423,71,72,000/- (अक्षरी रूपये चारशे तेवीस
कोटी एकाहत्तर लाख बहातर हजार फकत) इतका अरतररकत रनिी सोबत जोडलेल्या सहपत्रानुसार
उपलब्ि करून दे ण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

संदभािीन क्र. 2 येिील शासन रनणणयातील अटी व शतीनुसार सदर रकमेचे वाटप बारित शेतक-

यांना करावे.

3.

या प्रयोजनासाठी होणारा खचण मागणी क्रमांक सी-६, प्रिान लेखाशीषण - 2245, नैसर्षगक आपत्तीच्या

रनवारणासाठी सहाय्य, 01, अवषणण (91) राज्य आपत्ती प्ररतसाद रनिीच्या मानकानुसार खचण (91) (05)
पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयांना मदत (2245 2434), 31, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीषाखाली
सन 2019-20 या आर्षिक वषी उपलब्ि असलेल्या तरतूदीमिून भागरवण्यात यावा.
4.

सदरहु आदे श हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून रनिी रवतरीत करण्याबाबतचे थवतंत्र आदे श रनगणरमत

करण्यात येतील.
5.

सदर शासन रनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201907101512528219 असा आहे. हा आदे श रडजीटल
थवाक्षरीने साक्षांरकत करून रनगणरमत करण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Subhash Hanmant
Umaranikar
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(सुभाष उमराणीकर)
उपसरचव,महाराष्र शासन
प्ररत,
1. मा. मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सरचव
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2. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव (सवण)
3. सवण लोकसभा सदथय / राज्यसभा सदथय (महाराष्रातील)
4. सवण रविानसभा सदथय / रविान पररषद सदथय.
5. मा.मुख्य सरचव यांचे उप सरचव
6. अपर मुख्य सरचव (कृरष), कृरष व पदु म रवभाग यांचे थवीय सहायक,
7. अपर मुख्य सरचव (महसूल), महसुल व वन रवभाग
8. प्रिान सरचव, रवत्त रवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे थवीय सहायक
9. प्रिान सरचव, रविानमंडळ सरचवालय, मुंबई.
10. सरचव (मदत व पुनवणसन)
11. सवण अपर मुख्य सरचव/ प्रिान सरचव/ सरचव, मंत्रालय,मुंबई-32
12. आयुकत ( कृरष ),कृरष आयुकतालय, महाराष्र राज्य, पुणे
13.

महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र , मुंबई / नागपूर

14.

महालेखापाल -1 /2 ( लेखा पररक्षा ), महाराष्र , मुंबई / नागपूर

15.

सवण रवभागीय आयुकत

16.

सवण रवभागीय कृरष सह संचालक

17.

सवण रजल्हारिकारी

18. सवण मुख्य कायणकारी अरिकारी, रजल्हा पररषद
19.

सवण रजल्हा अरिक्षक कृरष अरिकारी

20.

सवण कृरष रवकास अरिकारी, रजल्हा पररषद

21. सवण रजल्हा कोषागार अरिकारी
22. सवण रजल्हा उप रनबंिक, सहकारी संथिा
23. रवत्त रवभाग, व्यय -9 / अिणसंकल्प कक्ष / अिोपाय कक्ष ), मंत्रालय , मुंबई.
24. महसुल व वन रवभाग, (म-7 / म11 / म-3), मंत्रालय, मुंबई-32
25. सवण सहसरचव/उपसरचव/अवर सरचव/कक्ष अरिकारी कृरष व पदु रवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
26. रनवड नथती , म-7 कायासन
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शासन रनणणय क्रमांकः- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7 ,रदनांक 10 जुलै, 2019 चे सहपत्र.

अ.क्र.

रवभाग

रजल्हा

रवतरीत करण्याची
रककम

1

औरं गाबाद

औरं गाबाद

643041100

2

जालना

1030784600

3

बीड

1183355100

4

लातूर

44408700

5

उथमानाबाद

304311000

6

नांदेड

239065200

7

परभणी

215020000

8

हहगोली

242548300

एकुण औरं गाबाद रवभाग
9

नागपूर
एकुण रवतरीत करावयाची

3902534000
नागपूर

334638000
4237172000

रककम
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