
सन 2019 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ जाहीर   
झालले्या तालकुयांमध्ये पीक कजाचे पनुगगठन व शेतीशी 
ननगडीत कजाच्या वसुलीस स्थनगती देण्याबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग 

शासन पनरपत्रक क्र. दुष्काळ-1119/प्र.क्र.118/18-स, 
मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
नदनांक : 22.05.2020 

  वाचा  -  1)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. संकीणग-2017/प्र.क्र.173/म-७, नद.07.10.2017 
     2)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. संकीणग-2017/प्र.क्र.173/म-७, नद.28.06.2018 
     3)  भारतीय नरझर्वहग बकँ, मास्टर ननदेश अरबीअय/एफअयडीडी/2018-19, नद 17/10/2018 
     4)  शासन पत्र महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.220/म-7, नद.23.10.2019 
     5)  अयुकत (कृषी), महाराष्र राज्य, पणेु यांचे पत्र क्र. कृअ/नैसअ/ख.दुष्काळ/368/2019,    
          नद.30.10.2019 
     6)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2019/प्र.क्र.220/म-७, नद.31.10.2019 
     7)  सहकार अयुकत व ननबधंक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पणेु यांच ेपत्र     
          क्र.कृषीपत-02/ऄनतवृष्टी/ नुकसान/ कजग वसुली स्थनगती/2181/2019, नद.02.11.2019 

प्रस्तावना :- 
 दुष्काळ र्वयवस्थापन संनहता 2016 नुसार नजल्यातील दुष्काळी पनरस्स्थतीच े मुल्यांकन करण्याबाबत 

संदभाधीन शासन ननणगय क्रमांक 1 व 2 ऄन्वये सनवस्तर कायगपध्दती नवनहत करण्यात अली अहे. संदभाधीन शासन 
ननणगय व दुष्काळ र्वयवस्थापन संनहतेमध्ये नवहीत केलेल्या ननकषानुसार खरीप 2019 च्या हंगामातील पनरस्स्थतीच्या 
अधारे राज्यातील 3 तालुकयांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या 3 
तालुकयांमध्ये प्रत्यक्ष नपकांच ेनुकसानीच ेसवके्षण (Ground Truthing) करण्यात अले ऄसून त्या अधारे राज्यस्तरीय 
दुष्काळ देखरेख सनमतीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुकयामंध्ये दुष्काळ जाहीर करून 
सवलती लागू करण्याबाबत वाचा येथील शासन ननणगय क्रमांक 6 ऄन्वये ननदेश नदले अहेत. सदर शासन 
ननणगयांमध्ये जाहीर केलेल्या सवलती उपाययोजनांमध्ये 1) सहकारी कजाचे पनुगगठन व 2) शेतीशी ननगनडत 
कजाच्या वसुलीस स्थनगती ऄशा सहकारी नवभागाशी संबनंधत सवलती/उपाययोजनाचंा समावशे अहे.  

तसेच राज्यामध्ये खरीप 2019 च्या हंगामामध्ये पीक काढणीला अलेली ऄसताना सवगत्र ऄनतवृष्टी 
झाल्यामुळे उभ्या पीकाचं ेनुकसान झालेले अहे. सध्या कजग वसूलीचा हंगाम सुरू ऄसून या हंगामामध्ये कजग वसूली 
केल्यास शेतकरी ऄडचणीत येण्याची शकयता अहे. सदर वस्तुस्स्थतीस ऄनुसरून कजाच्या वसूलीस स्थनगती 
देण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

2. महसूल व वन नवभागाच्या वरील ऄ.क्र.6 येथील शासन ननणगयाच्या ऄनुषंगाने सहकारी कजाच ेपनुगगठन व  
शेतीशी ननगनडत कजाच्या वसुलीस स्थनगती सवलती/उपाययोजना लागू  करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन 
होती. 
 

शासन पनरपत्रक :- 

 सन 2019 च्या खरीप हंगामात महसूल व वन नवभाग (मदत व पनुवगसन) यांच्यामाफग त राज्यातील 
तालुकयांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत ननदेश नदले 
अहेत.  
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2. या पनरपत्रकान्वये सूनचत करण्यात येते की, संदभाधीन वाचा ऄ.क्र.6 येथे नमूद केलले्या नद. 31/10/2019 
च्या शासन ननणगयान्वये दुष्काळ जाहीर केलले्या सोबत जोडलले्या पनरनशष्टातील 2 तालकुयांमध्ये - 

खरीप 2019 हंगामातील शेतीशी ननगडीत कजाच्या वसुलीस स्थनगती व ऄल्पमुदत पीक कजाच े मध्यम 
मुदत कजात (कालावधी 5 वषग) पनुगगठन करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे. त्या ऄनुषंगाने, राष्रीयकृत बकँा, 
र्वयापारी बकँा, महाराष्र राज्य सहकारी बकँ नल. व संबनंधत नजल्हा मध्यवती बकँानंी अवश्यक ती कायगवाही करावी. 

सुलभ संदभासाठी उपरोकत शासन ननणगयाची पनरनशष्टे यासोबत जोडली अहेत. सदंभाधीन शासन ननणगय 
महाराष्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध अहेत. 
3. खरीप 2019 हंगामातील पीक कजाच्या परतफेडीचा नदनांक 31 माचग 2020 ऄसल्याने वरीलप्रमाणे बानधत 
तालुकयातील ज े शेतकरी नवहीत मुदतीत पीक कजाची परतफेड करू शकणार नाहीत ऄशा शेतकऱयाचंी संमती 
घेऊन खरीप 2019 च्या हंगामातील पीक कजाचे र्वयाजासह मध्यम मुदत कजात 5 वषाच्या कालावधीसाठी पनुगगठन 
करण्यात याव.े 

 तसेच खरीप 2019 हंगामातील राज्यातील उपरोकत तालुकयातील शेतीशी ननगडीत कजाच्या वसुलीस 
पढुील अदेशापयंत स्थनगती देण्यात येत अहे. त्या ऄनुषंगाने, राष्रीयकृत बकँा, र्वयापारी बकँा, महाराष्र राज्य 
सहकारी बकँ नल. व संबनंधत नजल्हा मध्यवती बकँांनी अवश्यक ती कायगवाही करावी. 

उपरोकत तालुकयामधील खरीप 2019 मधील पीक कजाच्या पनुगगठनाची कायगवाही सवग बकँांनी नद. 31 
जुलै, 2020 पयंत पणूग करावी व ऄशा शेतकऱयांना खरीप २०२०  हंगामासाठी पीक कजग उपलब्ध करून देण्यात 
याव.े या शासन ननणगयाची ऄमंलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार अयुकत व ननबधंक, सहकारी 
संस्था, महाराष्र राज्य, पणेु तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बकँसग सनमती (SLBC) बकँ ऑफ महाराष्र, पणेु यांनी 
दक्षता घ्यावी. 
4. सदर शासन पनरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात अले ऄसून त्याचा सांकेतांक 202005221304483602 ऄसा अहे. हे शासन पनरपत्रक नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत अहे. 

 महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने, 
 
 
                                                                                                                                   

         ( रमेश शशगटे )                                                       
ऄवर सनचव तथा सहननबधंक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, महाराष्र शासन 

 
प्रत , 

१) मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32. 
२) मा. मंत्री (सहकार) यांच ेखाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32.  
३) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32. 
४) मा. नवधानसभा सदस्य व नवधान पनरषद सदस्य (सवग) 
५) ऄप्पर मुख्य सनचव (मदत व पनुवगसन), महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
६) सहकार अयुकत व ननबधंक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पणेु  

http://www.maharashtra.gov.in/
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७) अयकुत, कृषी संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु.  
८) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु 
९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बकँसग सनमती (SLBC) बकँ ऑफ महाराष्र, पणेु 

१०) नजल्हानधकारी (सवग) 
11) सह सनचव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार नवभाग), कृषी भवन, नवी नदल्ली. 
12) महार्वयवस्थापक, राष्रीय कृषी व ग्रामीण नवकास बकँ, प्रादेशीक कायालय, पणेु 
13) मुख्य ऄनधकारी, अर.बी. अय., ॲनग्रकल्चरल के्रडीट नडपाटगमेंट, सेंरल ऑफीस, गारमेंट हाऊस,  
       मंुबई 18 
14) उप मुख्य ऄनधकारी, अर.बी.अय., ॲनग्रकल्चरल के्रडीट नडपाटगमेंट, सेंरल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
       मंुबई 18 
15) नवभागीय सह ननबधंक, सहकारी संस्था. (सवग) 
16) नजल्हा उपननबधंक, सहकारी संस्था. (सवग) 
17) कायगकारी संचालक, नजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ (सवग) 
18) प्रशासक, महाराष्र राज्य सहकारी बकँ, मंुबई 
19) महासंचालक, मानहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
20) सवग कायासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
21) ननवड नस्ती - 18-स  
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