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राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये 
झालले्या "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे 
झालले्या अवळेी पावसामुळे शेतीक्रपकाच्या 
नुकसानीपोटी आपद्ग्रसताांना  क्रवशेष दराने मदत 
देण्याबाबत व क्रवक्रवध सवलती लागू करण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन क्रवभाग 

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

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
 क्रदनाांक :- 18 नोव्हेंबर, 2019 

 

             वाचा :  शासन क्रनर्णय, महसूल व वन क्रवभाग ि. सीएलएस -2015/प्र.ि.40/म-3, क्रद. 13.05.2015   
   

प्रसतावना:- 

  राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे क्रनमार् झालेल्या 
पक्ररस्सितीमुळे झालेल्या अवळेी पावसामुळे राज्यातील 34 क्रिल्यातील 325 तालुक्याांमधील शेतीक्रपकाांचे 
नुकसान झाल्याचे क्रनदशणनास आले आहे. सदर नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे नुकसान झाल्याने बाक्रधत 
झालेल्या शेतकऱयाांना मदत देण्यासांदभात मा. राज्यपाल महोदय याांच्या अध्यक्षतेखाली क्रदनाांक 16.11.2019 
रोिी  बैठक आयोक्रित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये घेतलेल्या  क्रनर्णयानुसार बाक्रधत शेतकऱयाांना 
मदत देण्यासांदभात शासन आदेश क्रनगणक्रमत 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 325 तालुक्याांमधील शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे 
नुकसान झाले आहे.  सदर आपत्तीमुळे शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांच े नुकसान झालेल्या आपद्ग्रसत 
शेतकऱयाांना खालीलप्रमारे् क्रवशेष दराने मदत व सवलती देण्याचा क्रनर्णय शासनाने घेतला आहे. 

   (अ) मदत - शेतीक्रपकाांचे व बहुवार्गषक क्रपकाांचे नुकसान 

बाब आर्गिक सहाय्याचे दर 

अ) शेतीक्रपके रु.8,000/- प्रक्रत हे. 
ब) बहुवार्गषक क्रपके (फळबागा) रु.18,000/- प्रक्रत हे. 

 

    शेतीक्रपके/ फळक्रपकाांच्या  नुकसानीसाठी 2 हेक्टरच्या मयादेपयंत उपरोक्त मदत अनुज्ञये राहील. 
 

 (ब) सवलती:- 
 

उपरोक्त नैसर्गगक आपत्तीमध्ये बाक्रधत झालेल्या 34 क्रिल्हयातील 325 तालुक्याांमध्ये खालील सवलती 
लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे : 

1)  िमीन महसुलात सूट 

 2)  शेतीक्रपकाांच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱयाांच्या पाल्याांना शाळा व महाक्रवद्यालयीन परीक्षा शुल्कात 
माफी. 
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 सदर सवलतींबाबत सांबांक्रधत प्रशासकीय क्रवभागाने आवश्यकतेनुसार सक्रवसतर आदेश क्रनगणक्रमत करावते.    
तसेच त्याबाबत आवश्यक  क्रनधीची तरतूद करुन ती माफ करण्यात यावी. 
 

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) सांबांक्रधत बाक्रधताांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्कम िेट िमा करण्यात यावी. 
iv) कोर्त्याही बाक्रधताांना रोखीने ककवा क्रनक्रवष्ट्ठा सवरुपात मदत करण्यात येऊ नये. 
v) 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 करावते. 

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

 

3.      उपरोक्त पक्ररच्छेद िमाांक 1 (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमारे् उपरोक्तप्रमारे् बाक्रधत शेतकऱयाांना मदतीचे 
वाटप करण्यासाठी या शासन क्रनर्णयासोबत िोडलेल्या क्रववरर्पत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमारे् पक्रहल्या 
टप्पप्पयापोटी एकूर् रू 205936. 65 लक्ष (रूपय ेदोन हिार एकोर्साठ कोटी छत्तीस लक्ष पासष्ट्ट हिार फक्त) 
इतकी रक्कम मागर्ी िमाांक सी-6, प्रधान लेखाशीषण 2245- नैसर्गगक आपत्तीच्या क्रनवारर्ािण सहाय्य, 02, पूर, 
चिीवादळे इत्यादी, 101, अनुरह सहाय्य (91) राज्य आपत्ती प्रक्रतसाद क्रनधीच्या मानकानुसार खचण, (91)(05) 
नैसर्गगक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकक्ररता शेतकऱयाांना मदत,31 सहाय्यक अनुदाने ( 2245 2452)  या 
लेखाशीषाखाली  क्रवतक्ररत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. या क्रनधीचे तात्काळ क्रवतरर् करण्यात 
याव.े तसेच अक्रतक्ररक्त लागर्ाऱया क्रनधीची मागर्ी करण्यात यावी. 
 

4.    सदर शासन क्रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतसिळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक  201911191100094919 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. अप्पपर मुख्य सक्रचव/प्रधान सक्रचव/सक्रचव (सवण मांत्रालयीन क्रवभाग), 

Subhash Hanmant 
Umaranikar

Digitally signed by Subhash Hanmant Umaranikar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and Forest 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98df65d3daafe6
6960a165024, 
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3ec6a308b42a
682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant Umaranikar 
Date: 2019.11.19 11:04:16 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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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 (कायासन म-11), मदत व पुनवणसन क्रवभाग, मांत्रालय,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 
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शासन क्रनर्णय, महसुल व वन क्रवभाग, िमाांक- सीएलएस 2019/प्र.ि.191/म-3 ,  
 क्रदनाांक 18 नोव्हेंबर 2019 चे  क्रववरर्पत्र-अ 

अ.ि. क्रिल्हा क्रवतक्ररत करण्यात येत असललेा क्रनधी (रू.लाखात) 
1 ठारे् 820.68 
2 पालघर 973.08 
3 रायगड 517.14 
4 रत्नाक्रगरी 501.36 
5 कसधुदुगण 665.09 
6 नाक्रशक 18150.84 
7 धुळे 7487.22 
8 नांदुरबार 113.76 
9 िळगाांव 17998.01 

10 अहमदनगर 13555.09 
11 पुरे् 3955.95 
12 सोलापरू 5815.10 
13 सातारा 1757.57 
14 साांगली 3448.42 
15 कोल्हापरू 38.65 
16 औरांगाबाद 12181.09 
17 िालना 11021.99 
18 बीड 14418.83 
19 लातूर 10068.02 
20 उसमानाबाद 7819.58 
21 नाांदेड 12314.23 
22 परभर्ी 8762.73 
23 कहगोली 5376.61 
24 बुलडार्ा 13613.91 
25 अकोला 7255.77 
26 वाक्रशम 5651.20 
27 अमरावती 7240.93 
28 यवतमाळ 10196.33 
29 वधा 40.25 
30 नागपूर 1336.93 
31 भांडारा 287.80 
32 गोंक्रदया 266.07 
33 चांद्रपरू 1945.75 
34 गडक्रचरोली 340.67 

एकूर् राज्य 205936.65 
 
















