
राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्य े
"क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे झालले्या 
अवळेी पावसामुळे शेतीक्रपकाच्या नुकसानीपोटी 
बाक्रित शेतकऱयाांना क्रवशेष दराने मदत 
देण्यासाठी आकस्ममकता क्रनिीतून रक्कम 
क्रवतक्ररत करण्याबाबत.....  

 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन क्रवभाग 

शासन क्रनर्णय िमाांक :- सीएलएस 2019/प्र.ि.191/म-3 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
 क्रदनाांक :- 13 क्रिसेंबर, 2019 

 

             वाचा :  1) शासन क्रनर्णय, महसूल व वन क्रवभाग ि. सीएलएस -2015/प्र.ि.40/म-3,क्रद. 13.05.2015   
   2) शासन क्रनर्णय, महसूल व वन क्रवभाग , समिमाांक, क्रद. 18.11.2019   
   3) क्रवत्त क्रवभाग, ज्ञापन िमाांक :आकक्रन - 2019/प्र.ि. 2 /अर्ण-6, क्रदनाांक  12.12.2019 
 

प्रमतावना:- 

  राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे क्रनम र् झालेल्या 
पक्ररस्मर्तीमुळे झालेल्या अवळेी पावसामुळे  राज्यातील 34 क्रिल्यातील 349 तालुक्याांमिील शेतीक्रपकाांच े
नुकसान झाल्याचे क्रनदशणनास आले आहे. सदर नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे नुकसान झाल्याने बाक्रित 
झालेल्या शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी सांदभ िीन िमाांक 2 येर्ील शासन क्रनर्णयान्वये रू 205936.65 लाख 
इतका क्रनिी क्रवतक्ररत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर क्रनिी क्रदनाांक 19.11.2019 रोिी बीम्स 
प्रर्ालीवर क्रवतक्ररत देखील करण्यात आला आहे. सदर क्रवतक्ररत क्रनिी बाक्रित शेतकऱयाांना वाटप करण्याची 
कायणवाही क्षते्रीय मतरावर सुरू आहे. आता या प्रयोिनासाठी क्रवत्त क्रवभागाच्या सांदभ िीन िमाांक 3 यरे्ील 
ज्ञापनान्वये आकस्ममकता क्रनिीतून मांिूर झालेला रू 450000.00 लक्ष  ( रूपये चार हिार पाचशे कोटी फक्त) 
इतका क्रनिी पुढील  हप्त्यापोटी क्षते्रीय मतरावर क्रवतक्ररत करण्यास मान्यता देण्याची  बाब शासनाच्या क्रवचारािीन 
होती. 
 

         शासन क्रनर्णय :-  

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे  क्रनम र् झालेल्या पक्ररस्मर्तीमुळे 
झालेल्या अवळेी पावसामुळे राज्यातील 34 क्रिल्याांतील 349 तालुक्याांमिील शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे 
नुकसान झाले आहे. सदर आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे नुकसान झालेल्या आपद्ग्रमत 
शेतकऱयाांना पुढीलप्रमारे् क्रवशेष दराने मदत देण्याचा क्रनर्णय शासनाने सांदभ िीन िमाांक 2 येर्ील शासन 
क्रनर्णयान्वये घेतला आहे: 

   (अ) मदत - शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे नुकसान 

बाब आर्गर्क सहाय्याचे दर 

अ) शेतीक्रपके रु.8,000/- प्रक्रत हे. 
ब) बहुवार्गषक क्रपके (फळबागा) रु.18,000/- प्रक्रत हे. 
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    शेतीक्रपके/ फळक्रपकाांच्या  नुकसानीसाठी 2 हेक्टरच्या मय देपयंत उपरोक्त मदत अनुज्ञये राहील. 
 

 2. उपरोक्त पक्ररच्छेदामध्य ेनमूद केल्याप्रमारे् बाक्रित शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप करण्यामध्ये बािा येऊ 
नये यासाठी सांदभ िीन िमाांक 3 येर्ील शासन ज्ञापनान्वये या क्रवभागास आकस्ममकता क्रनिीतून मांिूर करण्यात 
आलेला रू. 450000.00 लक्ष (रूपये चार हिार पाचशे कोटी फक्त) इतका क्रनिी या शासन क्रनर्णयासोबत 
िोिलेल्या क्रववरर्पत्रात नमूद केल्याप्रमारे् क्रिल्हयाांना उपलब्ि करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

3.    शेती व फळ क्रपकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमारे् दक्षता घेण्यात यावी.    

i) प्रचक्रलत क्रनयमानुसार शेती / बहुवार्गषक फळक्रपकाच्या नुकसानीकरीता मदत 33 टक्के अर्वा 
्याहून अक्रिक नुकसान झालेल्याांना अनुज्ञये राहील. 

ii) प्रचक्रलत पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व राम सेवक याांच्या सांयुक्त मवाक्षरीने पूर्ण करण्यात 
आलेल्या पांचनाम्यानुसार सवण क्रिल्हाक्रिकारी याांनी क्रदलेल्या अहवालानुसार क्रवभागीय आयुक्त 
याांनी आयुक्त (कृक्रष) याांना पाठक्रवलेल्या व कृक्रष आयुक्त याांनी राज्याचा अहवाल एकक्रत्रत करून 
शासनास सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार मदतीचे वाटप क्रिल्हाक्रिकारी याांनी कराव.े 

iii)  शेतीक्रपकाांच्या नुकसानीसाठी मदतीची क्रकमान रक्कम रू 1000/- तसेच बहुवार्गषक क्रपकाांसाठी 
मदतीची क्रकमान रक्कम रू 2000/- अनुज्ञेय राहील.   

iv)  सांबांक्रित बाक्रिताांच्या बँक बचत खा्यात मदतीची रक्कम रे्ट िमा करण्यात यावी.   
v) कोर््याही बाक्रिताांना रोखीने ककवा क्रनक्रवष्ट्ठा मवरुपात मदत करण्यात येऊ नये  
vi)  शेत िक्रमनीच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदाराांच्या बँक खा्यावर रे्ट 

िमा करताना मदतीच्या रक्कमेमिून कोर््याही बँकेने कोर््याही प्रकारची वसुली करु नये. 
याकक्ररता सहकार क्रवभागाने योग्य ते आदेश क्रनगणक्रमत करावते. 

vii)  सदर क्रनर्णयान्वये शेतकऱयाांना देण्यात येर्ारी मदत ही क्रवशेष बाब असल्यामुळे पूवोदाहरर् म्हर्नू 
गर्ली िार्ार नाही. 

4.   क्रवभागीय आयुक्त याांनी आकस्ममकता क्रनिीमिून रक्कम खचण करण्याऱया आहरर् व सांक्रवतरर् 
अक्रिकाऱयाकिे रक्कम सुपुदण करण्यासांबांिीच्या आदेशात/पत्रात आगाऊ रकमेतून खचण करताना कोषागारात 
सादर करण्यात येर्ाऱया देयकावर “ आकस्ममकता क्रनिी अरीम क्रवत्त क्रवभाग, ज्ञापन िमाांक आकक्रन-2019/ 
प्र.ि.2/अर्ण-6, क्रदनाांक  12.12.2019  अन्वये मांिूर ” असे लाल शाईने क्रलहाव े अशा मपष्ट्ट सुचना नमूद 
करण्यात याव्यात. ही सुचना लाल शाईने अिोरेक्रखत करावी. 

5.  सदर प्रकरर्ी पुरक अनुदान प्राप्तत झाल्यावर करण्यात आलेला खचण  मागर्ी िमाांक सी-6, प्रिान 
लेखाशीषण 2245- नैसर्गगक आपत्तीच्या क्रनवारर्ार्ण सहाय्य, 02, पूर, चिीवादळे इ्यादी,  101, अनुरह सहाय्य 
(91) राज्य आपत्ती प्रक्रतसाद क्रनिीच्या मानकानुसार खचण, (91)(05) नैसर्गगक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकक्ररता 
शेतकऱयाांना मदत, 31 सहाय्यक अनुदाने ( 2245 2452)  या लेखाशीष खाली  अांक्रतमत: खची टाकण्यात यावा. 
याकक्ररता आकस्ममकता क्रनिी सांकेताांक (8000 7583) असा आहे. सदर क्रनिी क्रवभागीय आयुक्त याांना 
अर्णसांकल्पीय क्रवतरर् प्रर्ालीवर आकस्ममकता क्रनिी अांतगणत क्रवतक्ररत करण्याची कायणवाही काय सन म-11, 
मदत व पुनवणसन प्रभाग याांनी करावी.   
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6.   सदर आदेश क्रवत्त क्रवभागाच्या अनौपचाक्ररक सांदभण िमाांक: 426/2019/व्यय-9,क्रदनाांक 27.11.2019                  
अन्वये क्रनगणक्रमत करण्यात येत आहे. 

7.   सदर शासन क्रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतमर्ळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून ्याचा साांकेताांक 201912131324077619 असा आहे. हा आदेश क्रििीटल मवाक्षरीने 
साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.     

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 
 
                         ( सुभाष उमरार्ीकर ) 
                    उप सक्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रक्रत, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सक्रचव 

2. अप्तपर मुख्य सक्रचव/प्रिान सक्रचव/सक्रचव (सवण मांत्रालयीन क्रवभाग), 
3. क्रवभागीय आयुक्त (सवण) 
4. आयुक्त (कृक्रष), महाराष्ट्र राज्य,  पुरे् 

5. क्रिल्हाक्रिकारी (सवण) 
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1/2,  मुांबई/नागपूर 

7. महालेखापाल (लेखा परीक्षर्), महाराष्ट्र 1/2, मुांबई/नागपूर 

8. सांचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई. 
9. क्रिल्हा कोषागार अक्रिकारी (सवण) 
10. सह सक्रचव (काय सन म-11), मदत व पुनवणसन क्रवभाग, मांत्रालय,मुांबई याांना बीम्स प्रर्ालीवर क्रनिी 

क्रवतक्ररत करण्याच्या क्रवनांतीसह अरेक्रषत  
11. काय सन अक्रिकारी , काय सन( अर्णसांकल्प-6/व्यय-9) क्रवत्त क्रवभाग, मांत्रालय,मुांबई 

12. काय सन अक्रिकारी, काय सन (10-अे/13-अे), कृषी क्रवभाग,  मांत्रालय, मुांबई 

13. क्रनविनमती म-3 काय सन. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन क्रनर्णय, महसुल व वन क्रवभाग, िमाांक- सीएलएस 2019/प्र.ि.191/म-3 ,  
 क्रदनाांक : 13 क्रिसेंबर, 2019 चे क्रववरर्पत्र 

 

अ.ि. क्रिल्हा  शासन क्रनर्णय क्रद. 19.11.2019 अन्वये 
क्रवतक्ररत केलेला पक्रहल्या टप्तप्तयाचा 
क्रनिी (रू लाखात) 

या शासन क्रनर्णयान्वये क्रवतक्ररत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत असलेला आकस्ममकता 
क्रनिी (रू लाखात) 

1 ठारे् 820.68 1792.98 
2 पालघर 973.08 2126.52 
3 रायगि 517.14 1130.04 
4 र्नक्रगरी 501.36 1095.76 
5 कसिुदुगण 665.09 1453.49 

कोकर् क्रवभाग 3477.35 7598.79 
6 नाक्रशक 18150.84 39662.45 
7 िुळे 7487.22 16360.51 
8 नांदुरबार 113.76 248.45 
9 िळगाांव 17998.01 39326.02 

10 अहमदनगर 13555.09 29620.13 
नाक्रशक क्रवभाग 57304.92 125217.56 

11 पुरे् 3955.95 8644.52 
12 सोलापूर 5815.1 12707.03 
13 सातारा 1757.57 3840.13 
14 साांगली 3448.42 7534.93 
15 कोल्हापूर 38.65 84.20 

पुरे् क्रवभाग 15015.69 32810.81 
16 औरांगाबाद 12181.09 26617.73 
17 िालना 11021.99 24084.79 
18 बीि 14418.83 31507.45 
19 लातूर 10068.02 22000.12 
20 उममानाबाद 7819.58 17087.41 
21 नाांदेि 12314.23 26908.67 
22 परभर्ी 8762.73 19148.32 
23 कहगोली 5376.61 11748.61 

औरांगाबाद क्रवभाग 81963.08 179103.10 
24 बुलढार्ा 13613.91 29748.78 
25 अकोला 7255.77 15854.81 
26 वाक्रशम 5651.2 12348.58 
27 अमरावती 7240.93 15822.33 
28 यवतमाळ 10196.33 22280.42 

अमरावती क्रवभाग 
 

43958.14 96054.92 
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29 वि  40.25 88.07 
30 नागपूर 1336.93 2921.18 
31 भांिारा  287.8 628.62 
32 गोंक्रदया 266.07 581.19 
33 चांद्रपूर 1945.75 4251.65 
34 गिक्रचरोली  340.67 744.11 

नागपूर क्रवभाग 4217.47 9214.82 
एकूर् राज्य 205936.65 450000.00 
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