
राज्यात माहे मे, 2018 या कालावधीत अवळेी 
पाऊस व गारपीट यामुळे झालले्या शेतीपपके व 
फळपपकाांच्या  नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन पवभाग 

शासन पनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.१३८/म-०३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२ 
                                                         पदनाांक:- 18 पिसेंबर, 2018 
     वाचा :- शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग क्रमाांकः सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, पद.१३ मे,२०१५ 
 

प्रस्तावना : 
राज्यात माहे मे, २०१८ या कालावधीत अवळेी पाऊस व गारपीट यामुळे एकूर् १३ पजल््ाांमध्ये 

शेतीपपके/फळपपकाांचे नुकसान झाले असल्याचे आढळून आले आहे. महसूल व वन पवभागाच्या 
सांदभाधीन पदनाांक १३ मे, २०१५ रोजीच्या शासन पनर्णयान्वये ठरपवण्यात आलेल्या SDRF च्या 
पनकषानुसार मदत देण्यासांदभात पदनाांक १० पिसेंबर, २०१८ रोजी झालेल्या मांत्रीमांिळ उपसपमतीच्या 
बैठकीमध्ये घेतलेल्या पनर्णयाच्या अनुषांगाने आदेश पनगणपमत करण्याची बाब शासनाच्या पवचाराधीन होती. 

शासन पनर्णय:-  
राज्यात माहे मे, २०१८ मध्ये राज्यातील १३ पजल्हयाांमध्ये झालेल्या अवळेी पाऊस व गारपीट 

यामुळे शेती पपकाच ेव फळपपकाांच ेनुकसान झालेल्या बापधत शेतक-याांना सांदभाधीन शासन पनर्णयात 
पवपहत केलेल्या दराने मदतीचे वाटप करण्यासाठी या शासन पनर्णया सोबत जोिलेल्या  पपरपशष्ट्टाप्रमारे् 
एकूर् रु.२,93,00,655/- (रूपये दोन कोटी त्र्यान्नव  लक्ष सहाशे पांचावन्न फक्त) इतकी रक्कम पवतपरत 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  
२. बापधत शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप करताांना खालील अटी व शतीची पूतणता करण्याची दक्षता 
घ्यावी :- 
१) महसूल  पवभाग व कृपष पवभागाच्या क्षपेत्रय अपधकाऱयाांकिून करण्यात आलेल्या सांयुक्त पांचनाम्याच्या 
आधारे पपकाांचे ३३% ककवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरर्ी मदत अनुज्ञये राहील. 
२) मदतीची रक्कम सांबांपधत बापधताांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही बापधताांना 
रोख अथवा पनपवष्ट्ठा स्वरुपात मदत देण्यात येऊ नये. 
३) पपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदाराांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताांना 
मदतीच्या रक्कमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही प्रकारची वसुली करु नये. 
४) सदर रक्कमेचे वाटप पूर्ण झाल्यानांतर, रक्कम वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्याांना 
प्रदान केलले्या रक्कमेच्या मापहतीसह, पजल्हापधकारी कायालयाच्या सांकेतस्थळावर प्रपसध्द करावी. 
तसे केल्याचे प्रमार्पत्र व पनधीचा पवपनयोग केल्याचे उपयोपगता प्रमार्पत्रासह शासनाकिे पाठपवण्यात 
याव.े 
५) बापधत शेतकऱयाांना वाटप करावयाचे मदतीची रक्कम सांबांपधत शेतकऱयाांच्या आधार सांलग्ननत बँक 
खात्यामध्ये थेट हस्ताांतर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer) पध्दतीने प्रदान करावी. परांतु एखाद्या 
व्यक्तीकिे आधार क्रमाांक नसेल तर अशी व्यक्ती लाभापासून वांपचत राहू नये म्हर्नू अन्य पयायी व 
व्यवहायण ओळखपत्राच्या आधारे (उदा. आधार ओळख नोंदर्ी पावती, भारत पनविर्कू आयोगाने पदलेले 
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मतदान ओळखपत्र, आयकर पवभागाने पदलेले स्थायी लेखा क्रमाांक पत्र (PAN), वाहन चालनाचा 
परवाना, पारपत्र, बँकेची पसु्तीका) खातरजमा करुन प्रदान करण्यात यावी. 
 

३. या प्रयोजनाथण होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाांक सी-६, प्रधान लेखापशषण- २२४५, नैसर्गगक आपत्तीच्या 
पनवारर्ासाठी सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इ., १०१,अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रपतसाद 
पनधीच्या मानकानुसार खचण, (९१)(०५) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना मदत (२२४५ २४५२), सहाय्यक 
अनुदाने (वतेनेतर) या उपलेखापशषातांगणत सन २०१८-१९ या आर्गथक वषी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदींमधून भागपवण्यात यावा.   

सदर शासन पनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812181140432219 असा आहे. हा आदेश 
पिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 
 

( पद.रा.बागरे् ) 
कक्ष अपधकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रपत, 
1. सवण अप्पर मुख्य सपचव / प्रधान सपचव / सपचव, मांत्रालयीन पवभाग 
2. सवण पवभागीय आयुक्त 
3. सवण पजल्हापधकारी 
4. आयुक्त(कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुरे्  
5. सवण मुख्य कायणकारी अपधकारी,पजल्हा पपरषद,  
6. सवण पजल्हा कोषागार अपधकारी 
7. सवण पजल्हा अपधक्षक कृषी अपधकारी  
8. महालेखापाल -1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
9. महालेखापाल -1/2 (लेखापपरक्षा ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
10. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई-32 
11. सांचालक, मापहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
12. उपसपचव, (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/अथणसांकल्प-3/अथणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई. 
१४. कायासन म-3 (पनविनस्ती ).  

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक-सीएलएस-2018/प्र.क्र.138/म-03,  

पदनाांक :- 18 पिसेंबर, 2018 चे पपरपशष्ट्ट 
 

पवभाग पजल्हा बापधत शेतकरी 
सांख्या 

एकूर् बापधत क्षेत्र 
(हे.) 

आवश्यक पनधी (रु. ) 

कोकर् रत्नापगरी 623 194.41 3499380 

एकूर् कोकर् 623 194.41 3499380 

पुरे् पुरे् 147 118.6 2125380 

सातारा 610 317.50 2013075 

साांगली 1103 655.34 11788020 

सोलापरू 233 128.37 1973160 

कोल्हापरू 775 221.69 3209310 

एकूर् पुरे् 2868 1241.50 21108945 

नापशक धुळे 1 0.60 8100 

अहमदनगर 380 118.73 2127240 

एकूर् नापशक 381 119.33 2135340 

औरांगाबाद परभर्ी 20 14.10 206100 

कहगोली 178 34.18 480330 

लातूर 2 1.90 28800 

नाांदेि 276 98.36 1348650 

एकूर् औरांगाबाद 454 149.34 2063880 

अमरावती यवतमाळ 83 36.16 493110 

एकूर् अमरावती 83 36.16 493110 

एकूर् राज्यात 4409 1740.74 29300655 
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