
राज्यात माहे ऑक्टोबर - नोव्हेंबर 2019 मध्ये 
"क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे झालले्या अवळेी 
पावसामुळे शेतीक्रपकाच्या नुकसानीपोटी 
अआपद्ग्रसताांना  क्रवशेष दराने मदत देण्यासाठी 
रक्कम  क्रवतक्ररत करण्याबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन क्रवभाग 

शासन क्रनर्णय, िमाांक: पुरक -2019/प्र.ि.198/म-3 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
 क्रदनाांक : 01 फेब्रवुारी, 2020 

 

             वाचा :  1)  शासन क्रनर्णय, महसूल व वन क्रवभाग, िमाांक : सीएलएस -2019/प्र.ि.191/म-3, 
                                        क्रद. 18.11.2019   
   2) शासन क्रनर्णय, महसूल व वन क्रवभाग , िमाांक : सीएलएस -2019/प्र.ि.191/म-3, 
                                        क्रद. 13.12.2019   

प्रसतावना:- 

  राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे क्रनमार् झालेल्या 
पक्ररस्सितीमुळे झालेल्या अवळेी पावसामुळे  राज्यातील 34 क्रिल्यातील 349 तालुक्याांमधील शेतीक्रपकाांच े
नुकसान झाल्याचे क्रनदशणनास आले आहे. सदर नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे नुकसान झाल्याने बाक्रधत 
झालेल्या शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी सांदभाधीन िमाांक 1 येिील शासन क्रनर्णयान्वये रू 205936.65 लाख 
इतका क्रनधी क्रवतक्ररत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याच  प्रयोिनासाठी सांदभाधीन िमाांक 2  येिील 
शासन क्रनर्णयान्वये  आकस्समकता क्रनधीतून मांिूर झालेला रू 4500.00 कोटी  ( रूपये चार हिार पाचशे कोटी 
फक्त) इतका क्रनधी क्षते्रीय सतरावर क्रवतक्ररत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचे वाटप पुर्ण होत आले 
आहे. आता सदर आपत्तीमध्ये बाक्रधत झालेल्या शेतकऱयाांना शेतीक्रपकाांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप 
करण्यासाठी  अक्रतक्ररक्त क्रनधी क्षते्रीय सतरावर क्रवतक्ररत करण्याची  बाब शासनाच्या क्रवचाराधीन होती. 

         शासन क्रनर्णय :-  

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे  क्रनमार् झालेल्या पक्ररस्सितीमुळे 
झालेल्या अवळेी पावसामुळे  राज्यातील 34 क्रिल्याांतील 349 तालुक्याांमधील शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे 
नुकसान झाले आहे.  सदर आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे नुकसान झालेल्या बाक्रधत  शेतकऱयाांना 
खालील क्रवशेष दराने मदत देण्याचा क्रनर्णय सांदभाधीन िमाांक 1 येिील शासन क्रनर्णयान्वये घेण्यात आला आहे: 

   (अ) मदत - शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे नुकसान 

बाब आर्गिक सहाय्याचे दर 
अ) शेतीक्रपके रु. 8,000/- प्रक्रत हेक्टर 

ब) बहुवार्गषक क्रपके (फळक्रपके) रु.18,000/- प्रक्रत हेक्टर 
 

    शेतीक्रपके/ फळक्रपकाांच्या  नुकसानीसाठी 2 हेक्टरच्या मयादेपयंत उपरोक्त मदत अनुज्ञये राहील. 
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 2. शेती व फळ क्रपकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमारे् दक्षता घेण्यात यावी.    

i) प्रचक्रलत क्रनयमानुसार शेती / बहुवार्गषक फळक्रपकाच्या नुकसानीकरीता मदत 33 टक्के अिवा 
त्याहून अक्रधक नुकसान झालेल्याांना अनुज्ञये राहील. 

ii) प्रचक्रलत पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व राम सेवक याांच्या सांयुक्त सवाक्षरीने पूर्ण करण्यात 
आलेल्या पांचनाम्यानुसार सवण क्रिल्हाक्रधकारी 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 क्रिल्हाक्रधकारी याांनी कराव.े 

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

iv)  सांबांक्रधत बाक्रधताांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्कम िेट िमा करण्यात यावी.   

v) कोर्त्याही बाक्रधताांना रोखीने ककवा क्रनक्रवष्ट्ठा सवरुपात मदत करण्यात येऊ नये  

vi)  शेत िक्रमनीच्या झालेल्या नुकसानीकरीता मदतीची रक्कम खातेदाराांच्या बँक खात्यावर िेट 
िमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही प्रकारची वसुली करु नये. 
याकक्ररता सहकार क्रवभागाने योग्य ते आदेश क्रनगणक्रमत करावेत. 

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

 

3.      उपरोक्त पक्ररच्छेद िमाांक 1 (अ) मध्ये नमूद केलेल्या दराने बाक्रधत शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप 
करण्यासाठी रू 750.00 कोटी (रूपये सातशे पन्नास कोटी फक्त) इतका क्रनधी या शासन क्रनर्णयासोबत 
िोडलेल्या क्रववरर्पत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमारे् क्रिल्हयाांना उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

 4.   सदर प्रकरर्ी  करण्यात येर्ारा  खचण  मागर्ी िमाांक सी-6, प्रधान लेखाशीषण 2245- नैसर्गगक आपत्तीच्या 
क्रनवारर्ािण सहाय्य, 02, पूर, चिीवादळे इत्यादी,  101, अनुरह सहाय्य (92) राज्य आपत्ती प्रक्रतसाद क्रनधीच्या 
मानकाव्यक्रतक्ररक्त  खचण, (92)(12) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना सहाय्य (अक्रनवायण) , 31 सहाय्यक अनुदाने  

( वतेनेतर)  (2245 2309)  या लेखाशीषाखाली   खची टाकण्यात यावा.  सदर क्रनधी क्रवभागीय आयुक्त याांना 
अिणसांकल्पीय क्रवतरर् प्रर्ालीवर उपरोक्त लेखाशीषा अांतगणत क्रवतक्ररत करण्याची कायणवाही कायासन म-11, 
मदत व पुनवणसन प्रभाग याांनी करावी.   

5. सदर आदेश क्रवत्त क्रवभागाच्या अनौपचाक्ररक सांदभण िमाांक :20/व्यय-9/2019, क्रदनाांक 29.01.2020                  
अन्वये क्रनगणक्रमत करण्यात येत आहे. 
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6.    सदर शासन क्रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतसिळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 202002011738010919 असा आहे. हा आदेश क्रडिीटल सवाक्षरीने 
साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.     

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदेशानुसार व नाांवाने, 
 
 

 
                   ( सुभाष उमरार्ीकर ) 
             उप सक्रचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रक्रत, 
1. अप्पर मुख्य सक्रचव/प्रधान सक्रचव/सक्रचव (सवण मांत्रालयीन क्रवभाग), 
2. क्रवभागीय आयुक्त (सवण) 
3. आयुक्त (कृक्रष), महाराष्ट्र राज्य,  पुरे् 

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

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

7. सांचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई. 
8. क्रिल्हा कोषागार अक्रधकारी (सवण) 
9. सह सक्रचव व क्रवक्रत्तय सलागागार (कायासन म-11), मदत व पुनवणसन क्रवभाग, मुांबई याांना बीम्स 

प्रर्ालीवर क्रनधी क्रवतक्ररत करण्याच्या क्रवनांतीसह अरेक्रषत  
10. कायासन अक्रधकारी , कायासन( अिणसांकल्प-6/व्यय-9) क्रवत्त क्रवभाग, मांत्रालय,मुांबई 

11. कायासन अक्रधकारी, कायासन (10-अे/13-अे), कृषी क्रवभाग,  मांत्रालय, मुांबई 

12. क्रनवडनसती म-3 कायासन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन क्रनर्णय, महसुल व वन क्रवभाग, िमाांक: परुक -2019/प्र.ि.198/म-3 ,  
 क्रदनाांक : 01 फेब्रवुारी, 2020  च े क्रववरर्पत्र-अ 

 

अ.ि. क्रिल्हा अद्यापपयंत क्रवतक्ररत 
केलेला क्रनधी 
 (रू लाखात) 

 या शासन क्रनर्णयान्वये क्रवतक्ररत 
करण्यात येत असलेला क्रनधी  

(रू लाखात) 

या शासन क्रनर्णयान्वये क्रवतक्ररत करण्यात 
येत असलेला  क्रनधी धरून अद्यापयंत 

क्रवतक्ररत केलेला एकूर्  क्रनधी  (रू लाखात) 
1 ठारे् 2613.66 518.27 3131.93 
2 पालघर 3099.60 796.07 3895.67 
3 रायगड 1647.18 360.00 2007.18 
4 रत्नाक्रगरी 1597.12 0 1597.12 
5 क्रसधुदुगण 2118.58 380.50 2499.08 

कोकर् क्रवभाग 11076.14 2054.84 13130.98 
6 नाक्रशक 57813.29 0 57813.29 
7 धुळे 23847.73 0 23847.73 
8 नांदूरबार 362.21 0 362.21 
9 िळगाांव 57324.03 0 57324.03 

10 अहमदनगर 43175.22 0 43175.22 
नाक्रशक क्रवभाग 182522.48 0 182522.48 

11 पुरे् 12600.47 0 12600.47 
12 सोलापूर 18522.13 507.90 19030.03 
13 सातारा 5597.70 0 5597.70 
14 साांगली 10983.35 0 10983.35 
15 कोल्हापूर 122.85 5.24 128.09 

पुरे् क्रवभाग 47826.5 513.14 48339.64 
16 औरांगाबाद 38798.82 6597.16 45395.98 
17 िालना 35106.78 7837.43 42944.21 
18 बीड 45926.28 10379.17 56305.45 
19 लातूर 32068.14 5035.40 37103.54 
20 उसमानाबाद 24906.99 3213.70 28120.69 
21 नाांदेड 39222.9 6615.82 45838.72 
22 परभर्ी 27911.05 6140.52 34051.57 
23 क्रहगोली 17125.22 3175.97 20301.19 

औरांगाबाद क्रवभाग 261066.18 48995.17 310061.35 
24 बुलढार्ा 43362.69 7621.74 50984.43 
25 अकोला 23110.58 3679.46 26790.04 
26 वाक्रशम 17999.78 1766.17 19765.95 
27 अमरावती 23063.26 2781.43 25844.69 
28 यवतमाळ 32476.75 5733.70 38210.45 

अमरावती क्रवभाग 140013.06 21582.50 161595.56 
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29 वधा 128.32 22.65 150.97 
30 नागपूर 4258.11 702.28 4960.39 
31 भांडारा 916.42 0 916.42 
32 गोंक्रदया 847.26 0 847.26 
33 चांद्रपूर 6197.4 986.81 7184.21 
34 गडक्रचरोली 1084.78 142.61 1227.39 

नागपूर क्रवभाग 13432.29 1854.35 15286.64 
एकूर् राज्य 655936.65 75000.00 730936.65 
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