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  वाचा :- 1)   शासन ठराव क्रमाांक :- एससीवाय- 1383/ प्र.क्र.157/म-7,(1) 
                     नदनाांक  4 माचव ,1989. 
      2)   शासन ठराव क्रमाांक :- एससीवाय- 1396/ प्र.क्र.227/म-7, 
            नदनाांक 15 ज लै 1997. 
    3)     शासन ननर्वय क्रमाांक :- एससीवाय- 2013/ प्र.क्र.207/म-7, 
           नदनाांक 6 एनप्रल 2013.  
प्रस्तावना :- 

सन 1884, 1927 व 1944 यावर्षी भतूपूवव म ांबई राज्यातील सवव प्रम ख नपकाांच्या 
समाधानकारक उत्पन्नाच ेतक्ते कृनर्ष नवभागाने बननवले होते. या तक्त्याांची नपकाांच्या उत्पन्नाांशी त लना 
करून आरे्वारी काढली जात असे. हे  तक्ते चाांगल्या ककवा समाधानकारक वर्षामधील अपेनित 
उत्पन्नाांच्या अांदाजावर तयार करण्यात येत असत. त्याम ळे त्याांना शास्त्रीय पाया काहीच नव्हता. या 
कालखांडात समाधानकारक नपकाांच्या उत्पन्नापेिा जर ननम्मम्मयापेिा कमी उत्पन्न आले तर शेतसाऱ्यात 
सूट नदली जात असे. 

 1962 साली प्रथमत: श्री.व्ही.एन.जोशी, तत्कालीन सनचव, महसूल याांनी नपक पसैेवारीच्या 
सांदभात शास्त्रोक्त पाया असलेली पद्धत नक्की केली. त्याांनी आख न नदलेली पद्धत सन 1964-65 
पासून लागू  करण्यात आली. तद्नांतर सन 1971 साली श्री.व्व्ह.एम.दाांडेकर याांच ेअध्यितेखाली या 
नवर्षयावर नवचार करण्यासाठी एक सनमती नेमण्यात आली. या सनमतीने स चनवलेली पद्धत सन 1974-
75 पासून अमलात आली. तद्नांतर नदनाांक 5 माचव, 1984 रोजी तत्कालीन नवधानसभा सदस्य श्री. 
भगवांतराव गायकवाड याांच्या अध्यितेखाली या नवर्षयाचा प नर्ववचार करण्यासाठी सनमती नेमण्यात 
आली. या सनमतीने केलेल्या नशफारशीन सार शासन ठराव क्रमाांक :- एससीवाय - 1383/ 
प्र.क्र.157/म-7,(1) नदनाांक 4 माचव,1989 न सार  पीक पैसेवारी पध्दत ठरनवण्यात आली होती. 
तद्नांतर देखील लोकप्रनतननधींकडून प नर्ववचार करण्याबाबतच्या मागण्या शासनाकडे सातत्याने येत 
होत्या व या नवर्षयावर अनेक नवधानसभा व नवधानपनरर्षद प्रश्नही नवचारण्यात येत होते. ही पनरव्स्थती 
लिात घेऊन तत्कालीन मा.मांत्री (महसूल) याांचे अध्यितेखाली पीक पैसेवारी पद्धती आवश्यक 
असल्यास स धारर्ा स चनवण्यासाठी एक सनमती नदनाांक 12.03.1996 रोजी नेमण्यात आली होती.  
सदर सनमतीच्या नशफारशींवर प्रचनलत पीक पैसेवारी पद्धतीत पीक पैसेवारी साठी लागवडीखालील 
80 टक्के िते्रातील पीके ही प्रम ख पीके म्महर्नू गर्रे्, नजल्हावार सनमतीमध्ये  नजल्हानधकाऱ्याांच्या 
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अध्यितेखाली नपक सनमतीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक सनमती नेमण्यात येरे्, या 
सनमतीवर सहकारी सांस्थाांचे ननबांधक, अग्रर्ी बकँाांच े प्रनतननधी व नजल्हा शेती अनधकारी हे सभासद 
असरे्,  प्रत्येक नजल्यासाठी एक “हवामान ननरीिक गट” स्थापन करण्यात येरे्, पीक कापर्ी 
प्रयोगाांच्या सांख्येत वाढ कररे् इत्यादी बदल 1997 च्या खरीप हांगामापासून करण्याचा ननर्वय शासनाने 
घेतला होता. वरील बदल करुनही राज्यातील वारांवार ननमार् होर्ारी टांचाई पनरव्स्थती व त्या 
अन र्षांगाने टांचाई सदृष्ट्य पनरव्स्थती / टांचाई / द ष्ट्काळ जानहर कररे् तसेच नवनवध उपाययोजना जाहीर 
कररे् यासवव बाबींकरता केवळ आरे्वारीचे ननकर्ष लागू असल्याम ळे आरे्वारी पध्दतीमध्ये बदल 
करण्याच्या दृष्ट्टीने मागर्ी केली जात होती. आरे्वारी पध्दतीत बदल करण्याबाबत नवधीमांडळामध्ये 
चचेच्या अन र्षांगाने आरे्वारीच्या पध्दतीचा अभ्यास करुन यामध्ये बदल कररे् आवश्यक आहे काय 
तसेच अन्य बाबी सांदभात नशफारस करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या धोरर्ाच्या अन र्षांगाने शासन ननर्वय 
नदनाांक 6.4.2013 अन्वये नवभागीय आय क्त, प रे् याांच्या अध्यितेखाली एक सनमती गठीत करण्यात 
आली होती. 
 गठीत सनमतीच्या झालेल्या 10 बैठका, तसेच अन्य राज्याच्या पैसेवारीबाबत सनमतीच्या 
सदस्याांनी कनाटक, आांध्रप्रदेश व ग जरात इत्यादी राज्याांच्या पीक पैसेवारीबाबतचा केलेला अभ्यास या 
सवव बाबी नवचारात घेऊन नवभागीय आय क्त, प रे् याांनी त्याांचा सनवस्तर अहवाल नदनाांक 23.7.2015 
रोजी शासनास  सादर केला. सनमतीच्या अहवालावर मांत्रीमांडळ उपसनमती व मांत्रीमांडळाच्या बैठकीत 
सनवस्तर चचा होऊन पीक पैसेवारीबाबत सनमतीच्या अहवालातील नशफारशी व्स्वकारुन नपक 
पैसेवारीबाबत सववसमावशेक शासन ननर्वय ननगवनमत कररे्बाबतची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  
 

शासन ननर्वय:- 
       पीक पसैेवारीबाबत नवभागीय आय क्त , प रे् याांच्या अध्यितेखाली नेमलेल्या सनमतीने केलेल्या 
नशफारशी, याबाबत मांनत्रमांडळाने घेतलेला ननर्वय व पीक पैसेवारीबाबत याप वीचे शासन ननर्वय या 
सवव बाबी नवचारात घेऊन पीक पैसेवारी पध्दतीबाबत खरीप हांगाम 2015 पासून खालीलप्रमारे् ननर्वय 
घेण्यात आला आहे. 
 

1) पैसेवारी काढरे् :- नवीन तांत्रज्ञानाच्या वापराने पैसेवारी घोनर्षत करण्याबाबत पथदशी प्रकल्प 
म्महर्नू राबवून याबाबतचा अहवाल कृनर्ष नवभाग/ नवभागीय आय क्त,प रे् याांच्याकडून उपलब्ध होऊन 
नवीन तांत्रज्ञानान सार शास्त्रोक्त पध्दतीने पीक पसैेवारी घोनर्षत कररे् शक्य होई पयंत ज न्याच 
पध्दतीने पैसेवारी घोनर्षत करण्यात यावी. 

 

2)  पैसेवारी जाहीर करण्याच्या तारखा :- हांगामी पैसेवारी , स धानरत हांगामी पैसेवारी व अांनतम 
पैसेवारी जाहीर करण्याच्या तारखा त्या त्या नवभागातील हांगामान सार खरीप व रब्बी नपकाांकरीता 
खालीलप्रमारे् राहतील :- 
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प्रचनलत पैसेवारी तारखा (खरीप हांगाम ) स धानरत पैसेवारी तारखा (खरीप हांगाम ) 
नवभाग हांगामी स धानरत अांनतम नवभाग हांगामी स धानरत अांनतम 
कोकर् १५ सप्टें 31 ऑक्टो १५ नडसें कोकर् १५ 

सप्टें 
३१ आक्टो १५ नडसें 

प रे्, 
नानशक 

१५ सप्टें ३१ आक्टो १५ नडसें प रे्, 
नानशक 

१५ 
सप्टें 

३१ आक्टो १५ नडसें 

औरांगाबाद ३० सप्टें १५ नोव्हें १५ नडसें औरांगाबाद ३० 
सप्टें 

31 आक्टो १५ नडसें 

नागपूर 
अमरावती 

३० सप्टें १५ नोव्हें १५ जाने नागपूर 
अमरावती 

३० 
सप्टें 

३१ आक्टो ३१ नडसें 

रब्बी नपकाांच्या हांगामी / स धानरत हांगामी / अांनतम पैसेवारी घोनर्षत करण्याच्या तारखाांमध्ये 
कोर्ताही फेरबदल नसल्याम ळे सदर तारखा खालीलप्रमारे्  राहतील. 

प्रचनलत पैसेवारी तारखा (रब्बी) 
नवभाग हांगामी स धानरत अांनतम 
कोकर् -- -- -- 

प रे्, नानशक 31 नडसेंबर ३१ जानेवारी १५ माचव 
औरांगाबाद 31 नडसेंबर ३१ जानेवारी १५ माचव 

नागपूर अमरावती १५ जानेवारी १५ फेब्र वारी 15 माचव 

     (टीप- नागपूर  व अमरावती नवभागात पैसेवारीसाठी त रीला रब्बी पीक समजाव)े 
 

3) पैसेवारी सनमती  :- 

राज्यातील  सवव नजल्हानधकारी याांनी दरवर्षी 15 ऑगस्टपूवी प्रत्येक ग्राम पांचायतीसाठी 
पैसेवारी सनमती गठीत करावी. पैसेवारी नननित करण्याकरीता पैसेवारी सनमतीची रचना खालीलप्रमारे् 
राहील. 

1. राजस्व  ननरीिक  अथवा  तत्सम  अनधकारी- अध्यि 
           (उदा. मांडळ अनधकारी ) (प्रत्येक ग्रामपांचायतीकरीता) 

2. ग्रामसेवक - सदस्य 
3. सरपांच - सदस्य 
4. प्रगतशील शेतकरी - सदस्य 
5. सहकारी पतप रवठासांस्थेचे  अध्यि  - सदस्य 
6. अल्पभधूारक शेतकरी (दोन-सदस्य) (यापैकी एक सदस्य शक्यतो मनहला असावी ) 
7. तलाठी  - सदस्य 
8. कृनर्ष सहायक - सदस्य 
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प्रगतशील शेतकरी व दोन अल्पभधूारक शेतकरी याांची ननवड सांबांनधत ग्रामपांचायतीने करावी. 
ही ननवड वळेेवर न झाल्यास उरलेल्या सदस्याांची सनमती अव्स्तत्वात  राहील व कामकाज करेल. 

ग्राम पैसेवारी सनमतीचे अध्यि राजस्व ननरीिक अथवा तत्सम अनधकारी हे आहेत, तरी 
मांडळातील गावाांची नवभागर्ी करुन प्रत्येक ग्राम पांचायतीसाठी स्वतांत्र अध्यि व सनमती असावी, व 
त्याकरीता राजस्व ननरीिक,नायब तहसीलदार, अवल कारक न, पांचायत  सनमतीचे नवस्तार 
अनधकारी, कृनर्ष अनधकारी व इतर तत्सम अनधकारी याांना अध्यिस्थानी नेमाव.े 

4)   प्रमार् उत्पन्न:- 
कें द्र शासनाच्या सचूनाांन सार अन्य राज्याशी स सांगत धोरर् राहण्यासाठी मागील ५ वर्षांच े

सरासरी उत्पादन हे प्रमार् उत्पन्न समजण्यात याव.े या प्रमार् उत्पन्नाचे म ल्याांकन १०० पसै े
समजण्यात याव.े त्यान सार पैसेवारी जाहीर करण्यात यावी. प्रमार् उत्पन्न नननित करण्यासाठी कृनर्ष 
नवभागामाफव त प्रत्येक ताल क्यामध्ये प्रम ख नपकाांचे कमीतकमी 25 कापर्ी प्रयोग घेतले जाव.े 

 
5)     पैसेवारीचे स त्र :- 
         पैसेवारी काढण्यासाठी खालील स त्राचा वापर करण्यात यावा. 

 
                    पाहर्ी केलले ेहेक्टरी उत्पादन 
100    X------------------------- 

प्रमार् उत्पादन 
 

6)    प्रम ख पीक नननिती :- 
 

      गाव पातळीवर नपकाांच्या लागवडी खालील िते्रामध्ये होत असलेले बदल लिात घेता, प्रम ख 
पीक नननिती करताना लागवडी खालील िते्र ८० टक्के असाव.े 
 

7)      पीक कापर्ी प्रयोगाांची सांख्या व ननवड :-  

 प्रत्येक प्रम ख पीकाांचे नकमान 6 पीक कापर्ी प्रयोग घेण्यात याव,े मात्र हे प्रयोग ग्राम 
पांचायतवार करण्यात याव.े म्महर्जेच प्रत्येक प्रम ख नपकासाठी एका ग्राम पांचायत िते्रामध्ये नकमान 6 
प्रयोग घेरे् आवश्यक राहील. 

 पीक कापर्ी प्रयोगाची जबाबदारी महसूल नवभागाकडेच राहील. मात्र ग्राम पांचायत हे घटक 
धरुन ग्राम पांचायतवार प्रयोग करण्यात यावा. पैसेवारी ठरनवण्यासाठी यादृच्छीक नमूद पद्धतीन सार 
पीक कापर्ी प्रयोगाांसाठी शेत ननवडण्यासाठी कृनर्ष नवभागाांच्या अनधकाऱ्याांची मदत घेण्यात यावी.  

8)   पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी घटक :-  

         पैसेवारी जाहीर करण्याकरीता महसूली गाव हा घटक धरण्यात यावा व महसूली गाववार 
पैसेवारी जाहीर करण्यात यावी.     
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9)भाराांनकत सरासरी (Weighted Average)  घेरे् :-  

 ग्राम पांचायतननहाय प्रम ख नपकाांच्या वरीलप्रमारे् कापर्ी प्रयोग झाल्यानांतर महसूली 
गावननहाय प्रत्येक प्रम ख नपकाांच्या पेरर्ी िते्राचा प्रमार् व कापर्ी प्रयोगाअांती आलेली पैसेवारी याांच्या 
भाराांनकत सरासरी (Weighted Average) काढण्यात यावा व त्या सरासरीचा आकडा त्या महसूली 
गावाची पैसेवारी म्महर्नू जाहीर करावा.  

10)   खरीप / रब्बी पैसेवारी :-  

 सवव खरीप गावामध्ये खरीप हांगामामध्ये पैसेवारी घोनर्षत करण्यात यावी.  रब्बी गावामध्ये खरीप 
हांगामात 2/3 ककवा त्यापेिा जास्त िते्रावर पेरर्ी करण्यात आली असेल तर त्या रब्बी गावाांच्या स द्धा 
खरीप हांगामामध्ये पैसेवारी घोनर्षत करण्यात यावी.  इतर सवव रब्बी गावामध्ये रब्बी हांगामात पैसेवारी 
घोनर्षत करण्यात यावी. 

11)    द ष्ट्काळ जाहीर करण्याचे ननकर्ष :- 

           राज्यात द ष्ट्काळ जाहीर करण्यासाठी Drought Manual 2009 मधील खालील ननकर्ष ग्राय 
धरण्यात याव े व त्यासोबत एक प्रम ख ननकर्ष म्महर्नू पीक पैसेवारी हा ननकर्ष ग्राय धरण्यात यावा. 
ननकर्षा बाबतचा तपशील खालीलप्रमारे् आहेत. 

11.1 पजवन्यमान:- 
अ. माहे जून व जूलै मध्ये एक र् सरासरीच्या 50 टक्क्याांपेिा कमी पजवन्यमान     

झाल्यास 

  ब. सांप र्व मान्सून कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्क्याांपेिा कमी पजवन्यमान  झाल्यास. 
              क.   सांपूर्व मान्सनू कालावधीत दोन आठवडयापेिा जास्त काळ पजवन्यमानात खांड              
पडल्यास व त्याम ळे पीक पनरव्स्थतीवर नवपनरत पनरर्ाम झाल्यास याचा नवचार              
करता येईल. 

11.2 लागवडीखालील िते्र :- 
             एकूर् लागवडी खालील िते्राच्या त लनेत झालेल्या पेरर्ीचे प्रमार् 50% पेिा कमी 
             असल्यास. 

11.3   सामान्य फरक वनस्पती ननदेशाांक :- 

            सामान्य फरक वनस्पती ननदेशाांक (NDVI)- 0.4 ककवा त्यापेिा कमी असल्यास  

11.4     आद्रवता पनरर्ाम :- 

            नपकाांच ेआद्रवता पनरर्ाम (Moisture Adequacy Index) 50 पेिा कमी असल्यास 

11.5 पैसेवारी :- 

          द ष्ट्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक पैसेवारी 50 पैशापेिा कमी असल्यास 

11.6 इतर ननकर्ष :- 

           इतर ननकर्षामध्ये चारा पनरव्स्थती, नपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता इत्यादी. 
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12)  द ष्ट्काळ जाहीर करण्याची पध्दत :- 

        द ष्ट्काळ जाहीर करण्यासाठी महस ली गाव हा घटक राहील.  प्रथमत:  वरील 11.1 “अ”, “ब” व 
“क” या ननकर्षाांचा नवचार करण्यात येईल. ज्या महस ली मांडळामध्ये पजवन्यमान माहे जून व ज लै मध्य े
सरासरीच्या 50% पेिा कमी असेल ककवा सांपूर्व मान्सून कालावधीत ( जून ते सप्टेंबर ) सरासरीच्या 
75% पेिा कमी असेल व दोन आठवड्यापेिा जास्त खांड पडून पीक पनरव्स्थतीवर नवपनरत पनरर्ाम 
झाला असेल अशा महस ली मांडळामध्ये समानवष्ट्ठ महसूली गावाांचाच द ष्ट्काळ जाहीर करण्यासाठी 
नवचार करण्यात येईल.  वरील प्रमारे् ननवडलेल्या मांडळातील गावाांमध्ये वरील 6,7,8,9 व 10 न सार 
घोनर्षत करण्यात आलेल्या  पैसेवारीचा नवचार करण्यात येईल.  अशा महस ली गावाांमध्ये पीक पैसेवारी 
50 पैशाांपेिा कमी असल्यास त्या महस ली गावाांमध्ये द ष्ट्काळ जाहीर करण्यात येईल.  अस ेकरताना 
वरील 11.2, 11.3, 11.4 व 11.6 या ननकर्षाांचा ही नवचार करण्यात येईल. 

13) द ष्ट्काळग्रस्त गावाांना राज्य शासनाची उपाययोजना :- 

  द ष्ट्काळ जाहीर केल्यानांतर राज्य शासनाकडून द ष्ट्काळ ग्रस्त गावाांसाठी/ शेतकऱ्याांसाठी 
देण्यात येर्ाऱ्या सोई सवलती खालीलप्रमारे् असतील :- 

1) जमीन महसूलात स ट 
2) सहकारी कजाचे प नगवठन 
3) शेतीशी ननगडीत कजाच्या वस लीस स्थगीती 
4) कृनर्ष पांपाच्या चालू वीज नबलात 33.5% इतकी स ट 
5) शालेय / महानवद्यालयीन नवद्यार्थ्यांच्या परीिा श ल्कात माफी 
6) रोहयो अांतगवत कामाांच्या ननकर्षाांत काही प्रमार्ात नशथीलता 

7) आवश्यक तेथे नपण्याचे पार्ी प रनवण्यासाठी टँकसवचा वापर 
8) टांचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याांच्या शेतीच्या पांपाची वीज जोडर्ी खांडीत न कररे्. 

14) NDRF ननकर्षान सार नननवष्ट्ठा अन दान वाटप :- 

  एखादे गाव द ष्ट्काळग्रस्त म्महर्नू जाहीर झाल्यानांतर त्यातील सवव शेतकऱ्याांना  नननवष्ट्ठा  
अन दान  देरे्  अपेनित  नाही.  अनेक शेतकऱ्याांच्या नवहीरी असतात व  नवहीरीतील  पाण्यावर  ते  
बागायती  करीत  असतात.  त्याम ळे   द ष्ट्काळग्रस्त  भागातील कोरडवाहू शेती करर्ाऱ्या व 33% पीक 
न कसानग्रस्त शेतकऱ्याांना NDRF ननकर्षान सार नननवष्ट्ठा अन दान देण्यात येईल. 33 % पीक न कसान 
ठरनवण्यासाठी त्या ग्रामपांचायती िते्रात घेण्यात आलेल्या पीक कापर्ी प्रयोगाच्या ननकालान सार  
येर्ाऱ्या पीक ननहाय उत्पन्नाचा आधार ( weighted average काढण्यापूवी ) घेऊन 67 टक्क्यापेिा कमी 
उत्पन्न आलेल्या कोरडवाहू  नपकाांखालील  िते्रास  नननवष्ट्ठा  अन दानासाठी  पात्र ठरनवण्यात  येईल  व  
त्या  शेतकऱ्याांना  नननवष्ट्ठा  अन दान  वाटप  करण्यात  येईल.  यासाठी ग्रामपांचायत स्तरावर पीक 
ननहाय काढण्यात आलेली उत्पन्न हे  त्या ग्रामपांचायती मधील सवव गावाांना लागू राहील.  
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  द ष्ट्काळग्रस्त गावाांमध्ये काही प्रमार्ात बागायत व फळबाग िते्राांवरही नवपरीत पनरर्ाम होतो. 
अशा पनरव्स्थतीत बागायत व फळबाग िते्राांचे शेती ननहाय पांचनामा करून 33 % पेिा जास्त न कसान 
असलेल्या िते्रास नननवष्ट्ठा अन दान देण्यात येईल.  

 

  सदर शासन ननर्वय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201511101228093419 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वािरीने सािाांनकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेशान सार व नावाने. 
 
 
 
          (अशोक आत्राम) 
             उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रनत, 

1) सवव नवभागीय आय क्त 
2) सवव नजल्हानधकारी 
3) सवव म ख्य अनधकारी, महसूली नवभाग 
4) सवव कायवकारी अनभयांता, नजल्हा पनरर्षद / पाटबांधारे नवभाग/  साववजननक  

बाांधकाम नवभाग. 
5) सांचालक भजूल सविेर् व नवकास यांत्रर्ा, प रे् 
6) सदस्य सनचव, महाराष्ट्र पार्ी प रवठा व जलननस्सारर् मांडळ, म ांबई 
7) सवव म ख्य अनभयांता, ग्रामीर् / नागरी, पार्ी प रवठा 
8) प्रशासक, लाभिते्र नवकास प्रानधकररे् 
9) आय क्त, कृनर्ष, महाराष्ट्र राज्य, प रे् 
10) सवव वनसांरिक, महाराष्ट्र राज्य 
11) महालेखापाल 1/2, (लेखा व अन ज्ञयेता) महाराष्ट्र राज्य,म ांबई/ नागपूर 
12) महालेखापाल 1/2, (लेखापरीिा) महाराष्ट्र राज्य,म ांबई/ नागपूर 
13) म ख्य व्यवस्थापक( पत प रवठा), बँक ऑफ महाराष्ट्र, 1501, लोकमांगल,  

नशवाजीनगर, प रे्-5  
14) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृनर्ष व ग्रामीर् नवकास बँक, प्रादेनशक कायालय ,  

54 वलेस्ली रोड, नशवाजीनगर, प रे्. 
15) सवव मांत्रालयीन नवभाग 
16) नवत्त नवभाग (व्यय-9) 
17) ननवडनस्ती, कायासवन म-7 

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


 प्रपत्र - अ  
(शासन ननर्णय क्रमाांक. एससीवाय-2013/प्र.क्र.207/म-7) 

निनाांक :- 3 नोव्हेंबर, 2015 
 

पैसेवारी 
तलाठी साजा- 
हांगामी /सुधारीत /अांतीम.             खरीप /रब्बी            नपकाचे नाव-            गावाचे नाांव-                   तालुका-              नजल्हा-          

अ.
क्र. 

नजल्हा तालुका गावाचे 
नाव 

एकुर् लागवडी 
खानलल क्षते्र 

पेरर्ी 
केलेले 

क्षते्र 

पडीक 
क्षते्र 

पैसेवारी घोनित 
केलेला निनाांक 

घोनित केलेली 
पैसेवारी (----पैसे) 

अनिप्राय / 
शेरा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

 

                     स्वाक्षरी 
                                                                                       तलाठी / तहनसलिार/ उपनविागीय अनधकारी/ नजल्हानधकारी/ नविागीय आयुक्त 



शासन ननर्णय, महसूल व वन नवभाग क्रमाांक :- एससीवाय-2013/प्र.क्र.207/म-7 

निनाांक :- 3 नोव्हेंबर, 2015 

सन------- सालातील खरीप / रब्बी नपकाांच्या ------- पैसेवारीचा गोषवारा 

प्रपत्र - “ब” 

अ.क्र. नवभाग निल्हा तालुका पैसेवारी 
िाहीर 
केलेली 

गाव े

50 
पैशाांपके्षा 

कमी 
पैसेवारी 
असललेी 

गाव े

50 
पैशाांपके्षा 
िास्त 

पैसेवारी 
असललेी 

गाव े
1 1 1 1    

2    
3    
.    
.    

2 1    
2    
3    
.    
.    

 एकूर्     
  राज्याची 

एकूर् 
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