
 राज्यात माहे एप्रिल, 2018 या कालावधीत अवळेी 
पाऊस व गारपीट यामुळे झालले्या शेतीप्रपके व 
फळप्रपकाांच्या  नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत. 

      

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन प्रवभाग 

शासन प्रनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-२०१८/ि.क्र.126/म-०३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२ 
                                                         प्रदनाांक:- १८ प्रिसेंबर, 2018 
 

   वाचा :- शासन प्रनर्णय, महसूल व वन प्रवभाग क्रमाांकः सीएलएस-२०१५/ि.क्र.४०/म-३, प्रद.१३ मे,२०१५ 
िस्तावना : 

राज्यात माहे एप्रिल, २०१८ या कालावधीत अवळेी पाऊस व गारपीट यामुळे एकूर् २५ 
प्रजल््ाांमध्ये शेतीप्रपके/फळप्रपकाांच े नुकसान झाले असल्याच े आढळून आले आहे. महसूल व वन 
प्रवभागाच्या सांदभाधीन प्रदनाांक १३ मे, २०१५ रोजीच्या शासन प्रनर्णयान्वये ठरप्रवण्यात आलेल्या SDRF 
च्या प्रनकषानुसार मदत देण्यासांदभात प्रदनाांक १० प्रिसेंबर, २०१८ रोजी झालेल्या मांत्रीमांिळ 
उपसप्रमतीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या प्रनर्णयाच्या अनुषांगाने आदेश प्रनगणप्रमत करण्याची बाब शासनाच्या 
प्रवचाराधीन होती. 
शासन प्रनर्णय:-  

राज्यात माहे एप्रिल, २०१८ मध्ये राज्यातील २५ प्रजल्हयामध्ये झालेल्या अवळेी पाऊस व गारपीट 
यामुळे शेती प्रपकाच ेव फळप्रपकाांच ेनुकसान झालेल्या बाप्रधत शेतक-याांना सांदभाधीन शासन प्रनर्णयात 
प्रवप्रहत केलेल्या दराने मदतीचे वाटप करण्यासाठी या शासन प्रनर्णया सोबत जोिलेल्या  पप्ररप्रशष्ट्टािमारे् 
एकूर् रु.८,१४,९८,५४०/- (रूपये आठ कोटी चौदा लक्ष आठ्ठ्यान्नव हजार पाचशे चाळीस फक्त) इतकी 
रक्कम प्रवतप्ररत करण्यास िशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.  

 

२. बाप्रधत शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप करताांना खालील अटी व शतीची पूतणता करण्याची दक्षता 
घ्यावी :- 
१) महसूल  प्रवभाग व कृप्रष प्रवभागाच्या क्षपे्रत्रय अप्रधकाऱयाांकिून करण्यात आलेल्या सांयुक्त पांचनाम्याच्या 
आधारे प्रपकाांचे ३३% ककवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या िकरर्ी मदत अनुज्ञये राहील. 
२) मदतीची रक्कम सांबांप्रधत बाप्रधताांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही बाप्रधताांना 
रोख अथवा प्रनप्रवष्ट्ठा स्वरुपात मदत देण्यात येऊ नये. 
३) प्रपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदाराांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताांना 
मदतीच्या रक्कमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही िकारची वसुली करु नये. 
४) सदर रक्कमेचे वाटप पूर्ण झाल्यानांतर, रक्कम वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्याांना 
िदान केलले्या रक्कमेच्या माप्रहतीसह, प्रजल्हाप्रधकारी कायालयाच्या सांकेतस्थळावर िप्रसध्द करावी. 
तसे केल्याचे िमार्पत्र व प्रनधीचा प्रवप्रनयोग केल्याचे उपयोप्रगता िमार्पत्रासह शासनाकिे पाठप्रवण्यात 
याव.े 
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५) बाप्रधत शेतकऱयाांना वाटप करावयाचे मदतीची रक्कम सांबांप्रधत शेतकऱयाांच्या आधार सांलग्ननत बँक 
खात्यामध्ये थेट हस्ताांतर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer) पध्दतीने िदान करावी. परांतु एखाद्या 
व्यक्तीकिे आधार क्रमाांक नसेल तर अशी व्यक्ती लाभापासून वांप्रचत राहू नये म्हर्नू अन्य पयायी व 
व्यवहायण ओळखपत्राच्या आधारे (उदा. आधार ओळख नोंदर्ी पावती, भारत प्रनविर्कू आयोगाने प्रदलेले 
मतदान ओळखपत्र, आयकर प्रवभागाने प्रदलेले स्थायी लेखा क्रमाांक पत्र (PAN), वाहन चालनाचा 
परवाना, पारपत्र, बँकेची पसु्तीका) खातरजमा करुन िदान करण्यात यावी. 
 

३. या ियोजनाथण होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाांक सी-६, िधान लेखाप्रशषण- २२४५, नैसर्गगक आपत्तीच्या 
प्रनवारर्ासाठी सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इ., १०१,अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती िप्रतसाद 
प्रनधीच्या मानकानुसार खचण, (९१)(०५) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना मदत (२२४५ २४५२), सहाय्यक 
अनुदाने (वतेनेतर) या उपलेखाप्रशषातांगणत सन २०१८-१९ या आर्गथक वषी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदींमधून भागप्रवण्यात यावा.   
 

सदर शासन प्रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201812181135428719 असा आहे. हा आदेश 
प्रिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांप्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

( प्रद.रा.बागरे् ) 
कक्ष अप्रधकारी, महाराष्ट्र शासन 

िप्रत, 
1. सवण अप्पर मुख्य सप्रचव / िधान सप्रचव / सप्रचव, मांत्रालयीन प्रवभाग 
2. सवण प्रवभागीय आयुक्त 
3. सवण प्रजल्हाप्रधकारी 
4. आयुक्त(कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुरे्  
5. सवण मुख्य कायणकारी अप्रधकारी,प्रजल्हा पप्ररषद, 
6. सवण प्रजल्हा कोषागार अप्रधकारी 
7. सवण प्रजल्हा अप्रधक्षक कृषी अप्रधकारी  
8. महालेखापाल -1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (ित्येकी 3 िती ) 
9. महालेखापाल -1/2 (लेखापप्ररक्षा ) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर (ित्येकी 3 िती ) 
10. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई-32 
11. सांचालक, माप्रहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
12. उपसप्रचव, (आव्यि-1/आव्यि-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन प्रवभाग,        

मांत्रालय,मुांबई  
13. प्रवत्त प्रवभाग (व्यय-9 /व्यय-3/अथणसांकल्प-3/अथणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई. 
14. कायासन म-3 (प्रनविनस्ती ). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 शासन प्रनर्णय, महसूल व वन प्रवभाग, क्रमाांक-सीएलएस-2018/ि.क्र.126/म-03, 
प्रदनाांक :- 18 प्रिसेंबर, 2018 चे पप्ररप्रशष्ट्ट. 

 

प्रवभाग प्रजल्हा बाप्रधत शेतकरी 
सांख्या 

एकूर् बाप्रधत क्षेत्र              
(हेक्टर ) 

आवश्यक प्रनधी        
(रु. लाखात) 

कोकर् 
ठारे् 620 37..70 62.36 
रायगि 2007 .17.8. 10..0. 
रत्नाप्रगरी 13. 26.36 6.76 

एकूर् कोकर्           2776 796.90 172.66 

पुरे् 

पुरे् 368 79.69 12.52 
साांगली 291 134.80 22.9814 
सोलापरू 688 557.82 90.16 
कोल्हापरू 558 87.29 14.574 

                  एकूर् पुरे्           1905 859.60          140.2354 

                      
नाप्रशक 

नाप्रशक 1 0..0 0.07 
धुळे 666 210.87 28..6 
अहमदनगर 821 326.12 .7.60 

एकूर् नाप्रशक 1718 7.0.37 76..2 

औरांगाबाद 

जालना 17 11.77 1.76 
बीि 672 .66.76 78.36 
कहगोली 6 ...6 0.81 
उस्मानाबाद 1288 763.07 8..88 
लातूर 82. ..7.28 70.81 
नाांदेि 208. 627.61 86.36 

एकूर् औरांगाबाद 7161 2120.0. 327.76 

    
अमरावती 

अमरावती 271 237.70 34.13 
यवतमाळ 214 150.00 18.95 
बुलिार्ा 21 7.45 1.09 
वाप्रशम 267 143.35 21.39 

एकूर् अमरावती 773 538.50 75.56 

नागपरू 

नागपूर 26 32.00 ..71 
वधा 1 0.07 0.01 
गोंप्रदया 331 123.20 8... 
चांद्रपरू 10 ..20 0.77 

      गिप्रचरोली 206 78.76 10..8 
एकूर् नागपूर 780 238.2. 2..02 

एकूर् राज्य 12726 5093.65 814.9854 
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