
राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, २०१८ या 
कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालले्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत.  

 

महाराष्र शासन 
महसूल व वन तवभाग 

शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-201८/प्र.क्र.2२७/म -3, 
                                               मांत्रालय, मुांबई - 400 032 

तदनाांक : 10 जुल,ै २०१९ 
 

वाचा :  महसूल व वन तवभाग, शासन तनर्णय क्र.सीएलएस-201५/प्र.क्र.४०/म-3, तद.१३.५.201५ 
 

प्रस्तावना:- 

 राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी बातधत शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तनधीची मागर्ी सवण 
तवभागीय आयकुताांकडून मागतवण्यात आली होती. सवण तवभागीय आयकुताांकडून प्राप्त झालेल्या तनधी 
मागर्ीच्या प्रस्तावानुसार आवश्यक तनधी तवतरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांतत्रमांडळ 
उिसतमतीसमोर सादर करण्यात आला होता. यासांदभात तदनाांक २८ जून 201९ रोजीच्या मांतत्रमांडळ 
उिसतमतीच्या बठैकीत सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार तनधी तवततरत 
करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती. 

शासन तनर्णय-   

 राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी बातधताांना मदत वाटि करण्यासाठी या शासन तनर्णयासोबत जोडलेल्या 
ितरतशष्टानुसार एकूर् रुिये १३९,१९,१८,000 (रुिये एकशे एकोर्चाळीस कोटी एकोर्ीस लाख 
अठरा  हजार फकत ) इतकी रककम तवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. बातधत शेतकऱयाांना मदतीच ेवाटि करताांना खालील अटी व शतीची ितूणता करण्याची दक्षता 
घ्यावी :- 
 

   १) महसलू तवभाग व कृति तवभागाच्या क्षेतत्रय अतधकाऱयाांकडून करण्यात आलेल्या सांयकुत   
िांचनाम्याच्या आधारे तिकाांचे ३३% ककवा त्यािेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या प्रकरर्ी मदत 
अनुज्ञये राहील. 

   २)  मदतीची रककम सांबांतधत बातधताांच्या बकँ खात्यात थेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही     
बातधताांना रोख अथवा तनतवष्ठा स्वरुिात मदत देण्यात येऊ नये. 

३) तिकाांच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रककम खातेदाराांच्या बकँ खात्यावर थेट जमा    
करताांना मदतीच्या रककमेमधून कोर्त्याही बकेँने कोर्त्याही प्रकारची वसुली करु नये. 

४)  सदर रककमेच ेवाटि िरू्ण झाल्यानांतर, रककम वाटि करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी 
त्याांना प्रदान केलेल्या रककमेच्या मातहतीसह, तजल्हातधकारी कायालयाच्या सांकेतस्थळावर 
प्रतसध्द करावी. तस ेकेल्याचे प्रमार्ित्र व तनधीचा तवतनयोग केल्याचे उियोतगता प्रमार्ित्र 
शासनाकडे िाठतवण्यात याव.े 
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५)  बातधत शेतकऱयाांना वाटि करावयाचे मदतीची रककम सांबांतधत शेतकऱयाांच्या आधार सांलग्ननत 
बकँ खात्यामध्ये थेट हस्ताांतर िध्दतीने (Direct Benefit Transfer) िध्दतीने प्रदान करावी. 
िरांतु एखाद्या व्यकतीकडे आधार क्रमाांक नसेल तर अशी व्यकती लाभािासून वांतचत राहू नये 
म्हर्नू अन्य ियायी व व्यवहायण ओळखित्राच्या आधारे (उदा. आधार ओळख नोंदर्ी िावती, 
भारत तनवडर्कू आयोगाने तदलेल े मतदान ओळखित्र, आयकर तवभागाने तदललेे स्थायी 
लेखा क्रमाांक ित्र (PAN), वाहन चालतवण्याचा िरवाना, िारित्र, बकेँची िसु्तीका) खातरजमा 
करुन प्रदान करण्यात यावी. 

3.         खरीि 2018 मधील दुष्काळासाठी िीक नुकसानीकरीता ज्या बातधत शेतकऱयाांना यािवूीच 
मदत देण्यात आली आहे त्याांना िनु्हा या नुकसानीसाठी मदतीच ेवाटि करुन मदत रकमेची तिरुकती 
करता येर्ार नाही. 

4. या प्रयोजनाथण होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाांक सी-६, प्रधान लेखातशिण- २२४५, नैसर्गगक 
आित्तीच्या तनवारर्ासाठी सहाय्य, ०२, िरू, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१ - अनुग्रह सहाय, (९२) राज्य 
आित्ती प्रततसाद तनधीच्या मानकाव्यतततरकत खचण, (१२) िीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना सहाय्य 
(अतनवायण) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वतेनेत्तर) (२२४५ २३०९) या लेखातशिाखाली सन २०१९-२० या 
आर्गथक विी उिलब्ध असलले्या तरतूदींमधून भागतवण्यात यावा.  

5.    सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907101526272919 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

 
                                ( स.ु ह. उमरार्ीकर ) 

                                 उि सतचव, महाराष्र शासन 
प्रतत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअिर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव  
2. सवण अप्िर मुख्य सतचव / प्रधान सतचव / सतचव, मांत्रालयीन तवभाग 
3. सवण तवभागीय आयकुत, 
4. सवण तजल्हातधकारी, 
5. आयकुत (कृिी),महाराष्र राज्य,िरेु् 
6. सवण तजल्हा कोिागार अतधकारी,  
7. महालेखािाल -1/2 (लेखाअनुज्ञयेता ) महाराष्र, मुांबई/नागिरू (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
8. महालेखािाल -1/2 (लेखाितरक्षा ) महाराष्र, मुांबई/नागिरू (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
9. सांचालक, लेखा व कोिागारे, मुांबई-32 
10. महासांचालक, मातहती व जनसांिकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
11. तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदत व िनुवणसन,मांत्रालय,मुांबई याांना आवश्यक तनधी बीम्स   

प्रर्ालीवर तवततरत करण्याच्या तवनांतीसह अगे्रतित 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. उि सतचव (म-11/ब-1/िीएसी/िीएसी-1), महसलू व वन तवभाग, मांत्रालय,मुांबई  
13. तवत्त तवभाग (व्यय-9 /व्यय-3/अथणसांकल्ि-3/अथणसांकल्ि-6), मांत्रालय, मुांबई. 
14. म-3 कायासन (तनवडनस्ती ). 

 

प्रत मातहतीसाठी अगे्रतित 
1. मा.मांत्री, मदत व िनुवणसन याांचे खाजगी सतचव 
2. मा.राज्यमांत्री, मदत व िनुवणसन याांचे खाजगी सतचव. 
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शासन तनर्णय क्रमाांक: सीएलएस-201८/प्र.क्र.22७/म-3, तदनाांक 10 जुल,ै 201९ च ेितरतशष्ट 

                                                                                                              ( क्षते्र हेकटरमध्ये व रककम रुियात)                                                                                                    

तवभाग बातधत 
तजरायत 
तिकाांच े

क्षेत्र 

आवश्यक 
मदत 

(हेकटरी 
रू.६८००) 

बातधत 
बागायत 
तिकाांच े

क्षेत्र 

आवश्यक 
मदत 

(हेकटरी 
रू.१३५००) 

बातधत 
फळ 

तिकाांच े 
क्षेत्र 

आवश्यक 
मदत 

(हेकटरी 
रू.१८०००) 

तवततरत 
करण्यात येत 

असलेली 
रककम 

1 2 3 4 5 6 7 8 
कोकर् 386.66 2629468 172.98 2214972 10.47 177592 5022000 
िरेु् 1280.87 8917976 14053.37    १९१६५७००० 258.19 4647420 20५२२2300 
नातशक  988.19 6719692 380.291 5133915 0.84 15120 11868700 
औरांगाबाद  67667.7 460140360 672.8 9082800 43.3 777600 470000500 
अमरावती 62184.29 422853172 554.39 7484265 265.88 4785840 435123000 
नागिरू 37048.83 251932044 923.25 12463875 15.87 285660 264681500 

राज्यात एकूर्    139१९१८000 
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