
राज्यात माहे मार्च, 201७ या कालावधीत अवळेी 
पाऊस व गारपीट यामुळे झालले्या शेती पपकाांच्या 
नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत.  

 

         महाराष्ट्र शासन 
        महसूल व वन पवभाग 

शासन पनर्चय क्रमाांक : सीएलएस-2017/प्र.क्र.७६/म -3, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032 

          पदनाांक : 13 पिसेंबर, २०१८ 
वार्ा :   

१) महसूल व वन पवभाग, शासन पनर्चय क्र.सीएलएस-201५/प्र .क्र. ४०/म-3, पद.१३.५.201५ 
२) महसूल व वन पवभाग, शासन पनर्चय क्र.सीएलएस-201७/प्र .क्र. ७६/म-3, पद.०६.५.201७ 

प्रस्तावना:- 
 माहे मार्च, २०१७ या कालावधीत राज्यात अवळेी पाऊस व गारपीट यामुळे नुकसान झालेल्या 
शेती पपकार्े नुकसानीसाठी बापधताांना मदत मांजूर करण्यासाठी सांदभापधन अनुक्रमाांक २ येथील शासन 
पनर्चयान्वये आदेश पनगचपमत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बापधत शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी 
आवश्यक असलेल्या पनधीर्ी मागर्ी सवच पवभागीय आयुकताांकिून मागपवण्यात आली होती. सवच 
पवभागीय आयुकताांकिून प्राप्त झालेल्या पनधी मागर्ीच्या प्रस्तावानुसार आवश्यक पनधी पवतरीत 
करण्यार्ी बाब शासनाच्या पवर्ारापधन होती. 
शासन पनर्चय  :- 
 माहे मार्च, २०१७ या कालावधीत राज्यात अवळेी पाऊस व गारपीट यामुळे नुकसान झालेल्या 
शेती पपकार्े नुकसानीसाठी बापधताांना मदत वाटप करण्यासाठी या शासन पनर्चयासोबत जोिलेल्या 
पपरपशष्ट्ट प्रमारे् एकूर् रुपये ५९,९६,६४१/- (रुपये एकोर् साठ लक्ष शहान्नव हजार सहाशे एकेर्ाळीस 
फकत) इतकी रककम पवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. बापधत शेतकऱयाांना मदतीर्े वाटप करताांना खालील अटी व शतीर्ी पूतचता करण्यार्ी दक्षता 
घ्यावी :- 
१) महसूल  पवभाग व कृपि पवभागाच्या क्षपेत्रय अपधकाऱयाांकिून करण्यात आलेल्या सांयुकत पांर्नाम्याच्या 
आधारे पपकाांर्े ३३% ककवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरर्ी मदत अनुज्ञये राहील. 
२) मदतीर्ी रककम सांबांपधत बापधताांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही बापधताांना 
रोख अथवा पनपवष्ट्ठा स्वरुपात मदत देण्यात येऊ नये. 
३) पपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीर्ी रककम खातेदाराांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताांना 
मदतीच्या रककमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही प्रकारर्ी वसुली करु नये. 
४) सदर रककमेर्े वाटप पूर्च झाल्यानांतर, रककम वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांर्ी यादी त्याांना 
प्रदान केलले्या रककमेच्या मापहतीसह, पजल्हापधकारी कायालयाच्या सांकेतस्थळावर प्रपसध्द करावी. 
तसे केल्यार्े प्रमार्पत्र व पनधीर्ा पवपनयोग केल्यार्े उपयोपगता प्रमार्पत्रासह शासनाकिे पाठपवण्यात 
याव.े 
५) बापधत शेतकऱयाांना वाटप करावयार्े मदतीर्ी रककम सांबांपधत शेतकऱयाांच्या आधार सांलग्ननत बँक 
खात्यामध्ये थेट हस्ताांतर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer) पध्दतीने प्रदान करावी. परांतु एखाद्या 
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व्यकतीकिे आधार क्रमाांक नसेल तर अशी व्यकती लाभापासून वांपर्त राहू नये म्हर्नू अन्य पयायी व 
व्यवहायच ओळखपत्राच्या आधारे (उदा. आधार ओळख नोंदर्ी पावती, भारत पनविर्कू आयोगाने 
पदलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर पवभागाने पदलेले स्थायी लेखा क्रमाांक पत्र (PAN), वाहन 
र्ालनार्ा परवाना, पारपत्र, बँकेर्ी पुस्तीका) खातरजमा करुन प्रदान करण्यात यावी. 
६) महसूल व वन पवभाग, शासन पनर्चय क्र.सीएलएस-201७/प्र .क्र. ७६/म-3, पद.०६.५.201७ मध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शती लागू राहतील. 
३. या प्रयोजनाथच होर्ारा खर्च मागर्ी क्रमाांक सी-६, प्रधान लेखापशिच- २२४५, नैसर्गगक 
आपत्तीच्या पनवारर्ासाठी सहाय्य, ०२, पूर, र्क्रीवादळे इ., १०१,अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती 
प्रपतसाद पनधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१)(०५) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना मदत (२२४५ २४५२), 
सहाय्यक अनुदाने (वतेनेतर) या उपलखेापशिातांगचत सन २०१८-१९ या आर्गथक विी उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदींमधून भागपवण्यात यावा.  

सदर शासन पनर्चय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201812131530101719 असा आहे. हा आदेश 
पिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
                                  ( पद.रा.बागरे् ) 

                              कक्ष अपधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रपत, 

1. सवच अप्पर मुख्य सपर्व / प्रधान सपर्व / सपर्व, मांत्रालयीन पवभाग 
2. सवच पवभागीय आयुकत 
3. सवच पजल्हापधकारी 
4. आयुकत(कृिी), महाराष्ट्र राज्य, पुरे्  
5. सवच मुख्य कायचकारी अपधकारी,पजल्हा पपरिदा  
6. सवच पजल्हा कोिागार अपधकारी 
7. सवच पजल्हा अपधक्षक कृिी अपधकारी  
8. महालेखापाल -1/2 (लेखाअनुज्ञयेता ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
9. महालेखापाल -1/2 (लेखापपरक्षा ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
10. सांर्ालक, लेखा व कोिागारे, मुांबई-32 
11. सांर्ालक, मापहती व जनसांपकच  सांर्ालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
12. उपसपर्व, (आव्यप्र-1/आव्यप्र-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन पवभाग,  

मांत्रालय, मुांबई  
13. पवत्त पवभाग (व्यय-9 /व्यय-3/अथचसांकल्प-3/अथचसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई. 
14. म-3 कायासन (पनविनस्ती ). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन पनर्चय ,महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक : सीएलएस-2017/प्र.क्र.76/म-3, पद.13.12.2018 र् े पपरपशष्ट्ट. 
 

पजल्हा तालुका 1) मांिळार्े 
नाांव 

३३% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या 
सवच अपधसूपर्त पपकाांर्े बापधत क्षते्र 
                  (हेकटर) 

आवश्यक पनधी  

  (रु. लाखात) 

सोलापरू दपक्षर् सोलापरू कनबगी 17.25 0 
माढा मोिकनब 13.90 0 
बाशी पाांगरी 0.35 0.01641 

नारी 0.40 0 
पांढरपरू र्ळे 395.19 0 

पळूुज 31.25 0 
एकूर् सोलापरू 458.34 0.01641 
बीि माजलगाांव गांगामसला 9.87 0.14 

पनत्रिु 5.10 0.07 
कददुि 11.66 0.17 

एकूर् बीि 26.63 0.38 
लातूर औसा औसा 0 0.00 

बलेकुां ि 43.90 11.15 
मातोळा 48.55 13.99 
लामजना 13.40 4.05 
पकलीथोट 0 0.00 
भादा 51.37 15.54 

एकूर् लातरू  157.22 44.73 
उस्मानाबाद उस्मानाबाद जागजी 29.20 1.37 

पािोळी 11.36 1.07 
कां ळब कां ळब 1.85 0.31 

एकूर् उस्मानाबाद 42.41 2.75 
अकोला पातूर पातूर 259.79 9.86 

बाभळुगाव 6.30 0.39 
एकूर् अकोला 266.09 10.25 
यवतमाळ आर्ी बोरगाांव 32.00 1.01 

केळापरू पहापळ 90.00 0.80 
पाटर्बोरी 8.50 0.03 

एकूर् यवतमाळ 130.50 1.84 
वापशम मांगरुळपीर शेलूबाजार 17.25 0 

एकूर् वापशम 17.25 0 
एकूर् राज्य 1098.44 59.96641 
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