
जळगाव जजल्ह्यात १ ते २१ जून, २०१८ दरम्यान 
झालले्ह्या वादळी वारा व अवळेी पाऊस यामुळे केळी व 
इतर जपकाांच्या झालले्ह्या नुकसानीबाबत शेतकऱयाांना 
मदत देण्यासाठी जनधी जवतरीत करण्याबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन जवभाग 

शासन जनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.2०२/म-०३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२ 
तारीख:  ०४ जून,२०१९ 

वाचा:- १) शासन जनर्णय, महसूल व वन जवभाग, क्रमाांक-सीएलएस-५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३, 
जदनाांक ३१ जानेवारी, १९८३. 

२) शासन जनर्णय, महसलू व वन जवभाग, क्रमाांक-सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३,  

    जदनाांक १३ मे, २०१५. 
३) शासन जनर्णय, महसलू व वन जवभाग, क्रमाांक-सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.२०२/म-३,  

    जदनाांक   १० ऑक्टोबर, २०१८. 
४) जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव याांचे पत्र क्रमाांक-म.शा.टांचाई-३/ई-टपाल/२०१९/३५३,   

जदनाांक २ माचण, २०१९. 
५) कृजि सांचालक,कृिी आयुक्तालय, पुरे् याांचे पत्र 

क्र.साांख्ययक/शा.प./जप.जव.यो./तक्रार/१८७/१९,जद.२२ मे,२०१९. 
प्रस्तावना:- 
 

                जळगाांव जजल्ह्यात जदनाांक १ ते २१ जून, २०१८ या कालावधीत वादळी वारा व अवळेी पावसामुळे केळी व 
इतर फळजपकाांचे नुकसान झाले आहे. सदर झालेल्ह्या फळजपकाांच्या नुकसानीबाबत आपदग्रस्त शेतकऱयाांना मदत 
देण्यासांदभात जदनाांक ३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झालेल्ह्या मांजत्रमांडळ उप सजमतीची बठैकीमध्ये घेतलेल्ह्या 
जनर्णयानुसार जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव याांना बाजधत शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्ह्या रकमेची 
पजरगर्ना करुन शासनाने जनधी मागर्ी करण्याबाबतच े आदेश सांदभण क्रमाांक ३ नुसार जदल े होते. त्यानुसार 
जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव याांनी सांदभण क्र. ४ च्या पत्रान्वये जनधी मागर्ीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तसचे सांदभण क्र. 
५ नुसार कृजि सांचालक, कृजि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, परेु् याांनीही जनधीची पजरगर्ना करुन शासनास 
कळजवले आहे. त्यानुसार या घटनेतील बाजधताांना जनधी मांजूर करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब जवचाराधीन  
होती. 
शासन जनर्णय :- 
 

   जदनाांक १ ते २१ जून, २०१८ या कालावधीत जळगाांव जजल्ह्हयात वादळी वारा व अवळेी पावसामुळे केळी व 
इतर फळजपकाांचे ३३ टक्क्याांपेक्षा अजधक नुकसान झालले्ह्या बाजधत शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी खालील अटी व 
शतीच्या अजधन राहून जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव याांना रुपये १५,८२,५३,५१०/- (अक्षरी रुपये पांधरा कोटी ब्याऐंशांशी लक्ष 
त्रेपन्न हजार पाचशे दहा फक्त) इतका जनधी जवतरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.      
 



शासन जनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.2०२/म-०३, 
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2. उपरोक्त घटनेत बाजधत झालेल्ह्या आपदग्रस्ताांना खालील अटी व शतीच्या अजधन राहून मदत देण्यात यावी:- 
अ)  प्रचजलत पध्दतीनुसार कृजि सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक याांच्या सांयकु्त स्वाक्षरीने परू्ण करण्यात आलेल्ह्या 

पांचनाम्याबाबत शासनास सादर करण्यात आलेल्ह्या अहवालानुसार मदतीच ेवाटप जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव 
याांनी करावी. फळजपकाांचे नुकसान ३३ टक्क्याांपेक्षा अजधक असरे् आवश्यक राहील. 

ब) फळजपकाांच्या झालेल्ह्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदाराांच्या बकक खत्यावर ेेट जमा करताांना 
मदतीच्या रकमेमधून कोर्त्याही बककेने कोर्त्याही प्रकारची वसूली करु नये. 

क) सांबांजधत बाजधताांच्या बकक बचत खात्यात मदतीची रक्कम ेेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही बाजधतास 
रोखीन ककवा जनजवष्ट्ठा स्वरुपात मदत देण्यात येवू नये. 

ड) जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव याांनी जदनाांक १० ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन जनर्णयातील अटी व शतीची पतूणता 
होते याांची खातरजमा करुन सदर शासन जनर्णयातील धोरर्ाप्रमारे् सांबांजधताांना मदतीचे वाटप कराव.े 

 

३.  या प्रयोजनासाठी  होर्ारा खचण “मागर्ी क्र.सी-6, २२45-नैसर्गगक आपत्तीच्या जनवारर्ासाठी सहाय्य, 02, परू, 
चक्रीवादळे इत्यादी, 101, अनुग्रह सहाय्य, (92) राज्य आपत्ती प्रजतसाद जनधीच्या मानकाव्यजतजरक्त खचण, (92) (१२) 
पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना सहाय्य, ३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर) (२२45 २३०९) या लेखाशीिाखाली सन 
201९-२० या आर्गेक विात पनुर्गवजनयोजनेव्दारे उपलब्ध होर्ाऱया अनुदानातून भागजवण्यात यावा. 

४.      सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्ेळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक 201906041204323419 असा आहे. हा आदेश जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

             ( स.ु ह. उमरार्ीकर ) 
 उप सजचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रजत, 

1. जवभागीय आयुक्त, नाजशक जवभाग, नाजशक. 
2. जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव. 
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुांबई/नागपरू 
4. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुांबई/नागपरू 
5. सांचालक, लेखा व कोिागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई-३२. 
6. जजल्ह्हा कोिागार अजधकारी, जळगाव. 
7. जवजत्तय सल्लागार व सहसजचव,मदत व पनुवणसन, 
8. अवर सजचव / कायासन अजधकारी, जवत्त जवभाग (व्यय-०९/अ णेसांकल्ह्प-६), मांत्रालय, मुांबई-३२. 
9. अवरसजचव / कायासन अजधकारी, कृजि जवभाग (१०-अ े/ १३-अे), मांत्रालय, मुांबई. 
10. कायासन अजधकारी (कायासन ब-१, म-११), महसूल व वन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. जनवड नस्ती (कायासन म-०३), महसूल व वन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-३२. 

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