
राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, २०१८ या 
कालावधीत अततवृष्टी व परू पतरस्स्िती यामुळे 
जतमनी खरडून / वाहून गेलले्या जतमनीच्या 
क्षेत्रासाठी बातधत शेतकऱयाांना मदत देण्याबाबत.  

महाराष्र शासन 
महसूल व वन तवभाग 

         शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-201८/प्र.क्र.३३०/म -3, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032 

तदनाांक :  25 जुलै, 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 अततवृष्टी व परू पतरस्स्िती यामुळे शेतजतमनीच े
नुकसान झाले आहे. सदर कालावधीत राज्यात एकूर् १५ तजल््ाांमध्ये अततवृष्टी व परू पतरस्स्िती यामुळे जमीन 
वाहून / खरडून गेलेली आहे. महसूल व वन तवभागाच्या सांदभातधन तदनाांक १३ मे, २०१५ रोजीच्या शासन 
तनर्णयान्वये ठरतवण्यात आलेल्या SDRF च्या तनकषानुसार मदत देण्यासांदभात तदनाांक २८ जून, २०१९ रोजी 
झालेल्या मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या बठैकीमध्ये घेतलेल्या तनर्णयाच्या अनुषांगाने आदेश तनगणतमत करण्याची बाब 
शासनाच्या तवचारातधन होती.  

शासन तनर्णय   

 राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत अततवृष्टी व परू पतरस्स्िती यामुळे शेतजतमनीच े
नुकसान झाले आहे. सदर कालावधीत राज्यातील १५  तजल््ाांमध्ये शेतजतमन अततवृष्टी व परुामुळे वाहून / 
खरडून गेलेली  आहे. सदर आपत्तीत शेतजतमनीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 
या शासन तनर्णया सोबत जोडलेल्या पतरतशष्टाप्रमारे् रु. 4645.08 लक्ष इतका तनधी तवतरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. शेत जतमनीच्या नुकसानीसाठी मदतीच ेवाटप करताांना खालीलप्रमारे् दक्षता घेण्यात यावी :-  
१) लाभार्थ्यांने अन्य कोर्त्याही शासकीय योजनेखाली मदत अिवा अिणसहाय य / अनुदान घेतलले ेनसाव.े 

२) महसूल अतभलेखानुसार शेतजतमनीचे मालक असललेा फक्त अल्प व अत्यल्प भधूारक शेतकऱयाांना  

     मदत अनुज्ञये राहील.  

३) प्रचतलत पध्दतीनुसार कृषी सहाय य, तलाठी व ग्रामसेवक याांच्या सांयकु्त स्वाक्षरीने परू्ण करण्यात 
आलेल्या पांचनाम्याबाबत शासनास सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार मदतीचे वाटप सांबांतधत 
तजल्हातधकारी याांनी कराव.े 

४) सांबांतधत बातधताांच्या बकँ बचत खात्यात मदतीची रक्कम िेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही बातधताांना        
रोख रक्कम प्रदान करु नये. 

५) शेत जतमनीच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेधारकाांच्या बकँ खात्यावर िेट जमा                       
करताांना मदत रकमेमधून कोर्त्याही बकेँने कोर्त्याही प्रकारची वसलूी करु नये. 
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३. या प्रयोजनािण होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाांक सी-६, प्रधान लेखातशषण- २२४५, नैसर्गगक आपत्तीच्या 
तनवारर्ासाठी सहाय य, ०२, परू, चक्रीवादळे इ.,  १०१, अनुग्रह सहाय य, (९१) राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीच्या 
मानकानुसार खचण, (९१) (०५) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना सहाय य, ३१, सहायक अनुदाने (वतेनेतर) 
(२२४५ २452) या लखेातशषाखालील सन २०१९-२० या आर्गिक वषी उपलब्ध असलेल्या तरतूदींमधून 
भागतवण्यात यावा.  

4. हे आदेश प्रशसकीय मान्यतेचे असून तनधी तवतरर्ाचे स्वतांत्र आदेश तनगणतमत करण्यात येतील. 

5 मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या तदनाांक २८ जून, २०१९ रोजी झालेल्या 17 व्या बठैकीतील तनर्णयानुसार हे 
आदेश तनगणतमत करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907251152165619 असा आहे. हा आदेश तडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

  महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

( सु. ह. उमरार्ीकर ) 
उप सतचव, महाराष्र शासन 

 
प्रतत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव  
2. सवण अप्पर मुख्य सतचव / प्रधान सतचव / सतचव, मांत्रालयीन तवभाग 
3. सवण तवभागीय आयकु्त, 
4. सवण तजल्हातधकारी, 
5. आयकु्त (कृषी),महाराष्र राज्य,परेु् 
6. सवण तजल्हा कोषागार अतधकारी,  
7. महालेखापाल -1/2 (लेखाअनुज्ञयेता ) महाराष्र, मुांबई/नागपरू (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
8. महालेखापाल -1/2 (लेखापतरक्षा ) महाराष्र, मुांबई/नागपरू (प्रत्येकी 3 प्रती ) 
9. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई-32 
10. सांचालक, मातहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
11. सवण मांत्रालयीन तवभाग, 
12. तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदत व पनुवणसन,मांत्रालय,मुांबई याांना आवश्यक तनधी बीम्स प्रर्ालीवर 

तवततरत करण्याच्या तवनांतीसह अगे्रतषत 
13. महसूल व वन तवभागातील सवण कायासने, 
14. उपसतचव,(आव्यप्र-1/आव्यप्र-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन तवभाग,  

मांत्रालय,मुांबई  
15. तवत्त तवभाग (व्यय-9 /व्यय-3/अिणसांकल्प-3/अिणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई. 
16. म-3 कायासन (तनवडनस्ती ). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन तनर्णय,महसूल व वन तवभाग, क्रमाांक :- सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.३३०/म-३, तदनाांक - 25 जुलै,२०१९ सोबतच े पतरतशष्ट. 
 

अ.क्र. तजल्हा खरडून व वाहून 
गेलले्या 
जतमनीचे क्षेत्र 
(हेक्टर) 

रु.37,500/-प्रतत 
हेक्टर प्रमारे् 
लागर्ारी एकूर् 
रक्कम (लाखात) 

शेत जमीनीवरील 
वाळूचा/गाळाचा/   
मातीचा िर तीन 
इांचापेक्षा अतधक जमा 
झालले्या जमीनीच े
क्षेत्र (हेक्टर) 

रु.12,200/- 
प्रतत हेक्टरी 
प्रमारे् 
लागर्ारी 
एकूर् रक्कम 
(लाखात) 

एकूर् 
आवश्यक 
रक्कम 
(लाखात) 

1. 1 अमरावती २६४.८८ ९९.३३ 0 0 ९९.३३ 
2. 2 अकोला 56.85 २१.३१ 0 0 २१.३१ 
3. 3 यवतमाळ ३९९८.३४ १४९९.३८ 0 0 १४९९.३८ 
4. 4 वातशम ६११.४४ २२९.२९ 0 0 २२९.२९ 
5. 5 औरांगाबाद 6.28 २.३६ 0 0 २.३६ 
6. 6 नाांदेड 9७.९ ३६.७१ 0 0 ३६.७१ 
7. 7 उस्मानाबाद 0 0 6 ०.73 ०.73 
8. 8 नांदूरबार 155.10 58.16 0 0 58.16 
9.  नागपूर 1050.15 ३९३.८० २६०.३७ ३१.७७ ४२५.५७ 
10.  वधा २२९.५ ८६.०६ ० ० ८६.०६ 
11.  गोंतदया ०.१० ०.०४ ० ० ०.०४ 
12.  चांद्रपूर ४४१०.८७ १६५४.०७ ४१३५.०८ ५०४.४८ २१५८.५५ 
13. 9 गडतचरोली ६७.४१ २५.२८ ४.५८ ०.५६ २५.८४ 
14. ०  रत्नातगरी 3.855 १.४५ 0 0 १.४५ 
15. १   पुरे् ०.८० ०.३० ० ० ०.30 

एकूर् १०९५३.४७५ ४१०७.५४ ४४००.०३6 ५३७.५४ ४६४५.०८ 
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