
माहे मार्च, एप्रिल, मे, 2021 या कालावधीत 
गारपीट व अवळेी पाऊसमुळे शेतीप्रपकार् े
झालले्या नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत..... 

 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन प्रवभाग 

शासन प्रनर्चय क्रमाांक : सीएलएस-2021/ि.क्र.131 /म-3  
हुतात्मा राजगुरू र्ौक, मादाम कामा मागच, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032 
प्रदनाांक:- 06 ऑक्टोबर, 2021 

 

सांदभच:  1) शासन प्रनर्चय, महसूल व वन प्रवभाग, क्रमाांक: सीएलएस-2015/ ि.क्र.40/ म-3,  
                प्रदनाांक 13/05/2015 

      2) प्रवभागीय आयुक्त, कोकर् याांर्े पत्र क्र.मशा/काया-6/नै.आ./गारपीट 
पांर्नामे/काप्रव/23984/2021, प्रदनाांक 02/08/2021. 

 3)  प्रवभागीय आयुक्त, पुरे्  याांर्े पत्र क्र.मह-3/नैआ/काप्रव/302/2021,   
प्रदनाांक 25/05/2021. 

 4)  प्रवभागीय आयुक्त, नाप्रशक याांर्े पत्र क्र.मशा/काया/2/टांर्ाई/2021/ज-3. जा.  
 5) प्रवभागीय आयुक्त, औरांगाबाद  याांर्े पत्र जा.क्र.2021/मशाका/नै.आ./काप्रव-410,   

प्रदनाांक 08/06/2021. 
      6) प्रवभागीय आयुक्त, अमरावती  याांर्े पत्र क्र.उपआ/नैआ/पुनवच/म.स./काप्रव-255/2021, 

प्रदनाांक 25/05/2021. 
      7) प्रवभागीय आयुक्त, नागपूर याांर्े पत्र क्र.मशा-7(5)/नै.आ. व्य./काप्रव-373/2021,  

प्रदनाांक 25/06/2021. 
 

 

िस्तावना : 
  माहे  मार्च, एप्रिल व मे,  2021 या कालावधीत अवळेी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या  

शेतीप्रपकाांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती िप्रतसाद प्रनधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक 
असलेले प्रनधी मागर्ीर्े िस्ताव सवच प्रवभागीय आयुक्त याांच्याकडून मागप्रवण्यात याव ेव त्यानुसार त्याांना 
मदत देण्यात यावी असा प्रनर्चय  प्रदनाांक 12 मे, 2021 रोजी झालेल्या  मांत्रीमांडळ उपसप्रमतीच्या बैठकीत 
घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती िप्रतसाद प्रनधीच्या दरानुसार बाप्रधत षेतते्रासाठी मदत 
देण्याकरीता रू. 12226.30 लषेत प्रनधी मागर्ीर्ा िस्ताव प्रवभागीय आयुक्त, कोकर्, पुरे्, नाप्रशक, 
औरांगावाद, अमरावती, नागपूर याांच्याकडून िाप्त झाले होते. त्यानुषांगाने रूपये 12226.30 लषेत प्रनधीर्ा 
िस्ताव मांजुरीकरीता मांत्रीमांडळ उपसप्रमतीस र्क्राकार पध्दतीने सादर करण्यात आला होता, त्यास 
मांत्रीमांडळ उपसप्रमतीने मांजूरी प्रदलेली आहे.  

2. प्रदनाांक 13/05/2015 रोजीच्या शासन प्रनर्चयामधील अनुक्रमाांक 5 “कृषी प्रवषयक” मध्ये नमूद 
बाबींकरीता आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रवभागीय आयुक्त, कोकर्, 
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पुरे्, नाप्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर याांना रूपये 12226.30 लषेत  (रूपये एकशे बावीस कोटी 
सव्वीस लषेत तीस हजार फक्त) इतका प्रनधी प्रवतरीत करण्यार्ी बाब शासनाच्या प्रवर्ाराधीन होती. 
 

शासन प्रनर्चय : 

            माहे  मार्च, एप्रिल व मे,  2021 या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवळेी पावसामुळे  कोकर्, 
पुरे्, नाप्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर या प्रवभागातील प्रजल््ाांमध्ये शेतीपीकाांर्े/फळप्रपकाांर्े 
नुकसान झाल्यामुळे कें द्रीय आपत्ती िप्रतसाद प्रनधी (NDRF)/राज्य आपत्ती िप्रतसाद प्रनधी (SDRF) 
दरानुसार मदत अनुज्ञये करून एकूर्  मदत देण्यास िाप्त झालेल्या शासन मान्यतेनुसार, प्रवभागीय 
आयुक्त, कोकर्, पुरे्, नाप्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर याांना शासन प्रनर्चयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या प्रववरपत्रानुसार प्रनधी प्रवतरीत करण्यास शासनार्ी मान्यता देण्यात येत आहे.   

2.  या शासन प्रनर्चयासोबत जोडण्यात आलेल्या प्रववरपत्रानुसार प्रनधी प्रवभागीय आयुक्त, कोकर्, 
पुरे्, नाप्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर याांच्यामाफच त सांबांप्रधत प्रजल््ाांना उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. कषेत अप्रधकारी (म-11) याांनी सदर प्रनधी अिचसांकल्पीय प्रवतरर् िर्ालीवर प्रवतरीत करावा. 

3. वरील ियोजनासाठी िर्प्रलत दरानुसार होर्ारा खर्च रूपये 12226.30 लषेत (रूपये एकशे बावीस 
कोटी सव्वीस लषेत तीस हजार फक्त) हा िधान लेखाशीषच “2245-नैसर्थगक आपत्तीच्या प्रनवारर्ासाठी 
अिचसहाय, 02 पुर र्क्रीवादळ इत्यादी, 101 अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती िप्रतसाद प्रनधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (91) (05) पीक नुकसानीमुळे शेतक-याांना मदत, 31, सहायक अनुदाने (वतेनेतर)  
(2245 2452)” या लेखाशीषाखालील मांजूर अनुदानातून भागप्रवण्यात यावा. . 

4.  िस्तुत प्रनधी प्रवतरीत करताांना प्रदनाांक 13/05/2015 रोजीच्या शासन प्रनर्चयामधील अटी व 
शतींर्ी पूतचता करण्यात यावी. तसेर् मदतीर् ेवाटप करताना खालीलिमारे् दषेतता घेण्यात यावी.    

i) िर्प्रलत प्रनयमानुसार शेती / बहुवार्थषक फळप्रपकाच्या नुकसानीकरीता मदत 33 टक्के 
अिवा त्याहून अप्रधक नुकसान झालेल्याांना अनुज्ञये राहील. 

ii) िर्प्रलत पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक याांच्या सांयुक्त स्वाषेतरीने पूर्च 
करण्यात आलेल्या पांर्नाम्यानुसार सवच प्रजल्हाप्रधकारी याांनी प्रदलेल्या अहवालानुसार 
मदतीर्े वाटप प्रजल्हाप्रधकारी याांना कराव.े 

iii) सांबांप्रधत बाप्रधताांच्या बँक बर्त खात्यात मदतीर्ी रक्कम िेट जमा करण्यात यावी. 
iv) कोर्त्याही बाप्रधताांना रोखीने ककवा प्रनप्रवष्ट्ठा स्वरुपात मदत करण्यात येऊ नये. 
v) प्रपकाांच्या नुकसानीबाबत मदतीर्ी रक्कम खातेदाराांच्या बँक खात्यावर िेट जमा करताना 

मदतीच्या रक्कमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही िकारर्ी वसुली करु नये. याकप्ररता 
सहकार प्रवभागाने योग्य ते आदेश प्रनगचप्रमत करावते. 
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5. सदर प्रनधी ज्या ियोजनासाठी वगच करण्यात आला आहे त्यार् ियोजनासाठी त्यार्ा वापर होत 
आहे यार्ी प्रवभागीय आयुक्त याांनी खातरजमा करावी. प्रनधी वाटपार्े लेखे, अप्रभलेखे, नोंदव्ा प्रवप्रहत 
कायचपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व प्रवतरीत होर्ाऱ्या कायालयाच्या स्तरावर अययायावत ठेवण्यात 
याव्यात. झालेल्या खर्ार्ा कोषागार कायालय व  महालेखापाल कायालयात नोंदप्रवण्यात आलेल्या 
खर्ाशी दर तीन मप्रहन्याांनी ताळमेळ घेवून त्याबाबतर्ी उपयोप्रगता िमार्पत्रे या प्रवभागाकडे तात्काळ 
सादर करण्यात यावी. कोर्त्याही पप्ररस्स्ितीत मांजूर प्रनधीच्या मयादेपषेता जास्त खर्च होर्ार नाही यार्ी 
दषेतता घेण्यात यावी. प्रवतरीत अनुदानातून जर काही रक्कम खर्ी पडर्ार नसेल तर ती प्रवप्रहत वळेेत 
शासनास ित्यार्थपत करावी. 

6.  सदर आदेश प्रवत्त प्रवभागाच्या अनौपर्ाप्ररक सांदभच क्रमाांक 361/व्यय-9/2021,  
प्रदनाांक 14.09.2021 अन्वये प्रनगचप्रमत करण्यात येत आहे.  

7. सदर शासन प्रनर्चय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 202110061131372519 असा आहे. हा आदेश 
प्रडजीटल स्वाषेतरीने साषेताांप्रकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

 

 

                   ( सांजय धारूरकर ) 
                        उप सप्रर्व, महाराष्ट्र शासन 

िप्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांर्े  िधान सप्रर्व,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. प्रवरोधी पषेत नेता (प्रवधानसभा/प्रवधान पप्ररषद), प्रवधानमांडळ सप्रर्वालय,मुांबई, 
3. महाराष्ट्र प्रवधानमांडळार्े सवच सन्माननीय प्रवधान सभा/प्रवधान पप्ररषद सदस्य, 
4. अपर मुख्य सप्रर्व ( प्रवत्त),मांत्रालय,मुांबई, 
5. प्रवभागीय आयुक्त, कोकर्, पुरे्, नाप्रशक, औरांगाबाद, अमरावती, नागपूर  
6. प्रजल्हाप्रधकारी, रत्नाप्रगरी, कसधुदुगच, पुरे्, सातारा, साांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाप्रशक, 

धुळे,जळगाांव, अहमदनगर, औरांगाबाद, जालना, परभर्ी, कहगोली, नाांदेड, बीड, लातुर, 
उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढार्ा, वाप्रशम, नागपूर, वधा, भांडारा, गोंप्रदया, 
र्ांद्रपूर, गडप्रर्रोली. 

7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर, 
8. महालेखापाल (लेखा पप्ररषेता) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,  
9. सांर्ालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10.  प्रजल्हा कोषागार अप्रधकारी, रत्नाप्रगरी, कसधुदुगच, पुरे्, सातारा, साांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, 
नाप्रशक, धुळे,जळगाांव, अहमदनगर, औरांगाबाद, जालना, परभर्ी, कहगोली, नाांदेड, बीड, 
लातुर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढार्ा, वाप्रशम, नागपूर, वधा, भांडारा, 
गोंप्रदया, र्ांद्रपूर, गडप्रर्रोली. 

11. प्रवप्रत्तय सल्लागार व सहसप्रर्व,मदत व पुनवचसन िभाग,मांत्रालय,मुांबई 
12. कायासन अप्रधकारी (म-11/म-7), मदत व पुनवचसन िभाग,मांत्रालय,मुांबई 
13.  प्रवत्त प्रवभाग (कायासन व्यय-9/अिच-6),मांत्रालय,मुांबई 
14. प्रनवड नस्ती (कायासन/ म-३). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन प्रनर्चय क्रमाांकः सीएलएस-2021/ि.क्र.131 /म-3 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 5 

       शासन प्रनर्चय महसूल व वन प्रवभाग  क्रमाांक : सीएलएस-2021/ि.क्र.131 /म-3,  
         प्रदनाांक 06 ऑक्टोबर, 2021  

सोबतर्े प्रववरर्पत्र 
   

अ.क्र. प्रनयांत्रक अप्रधकारी  प्रजल्हा प्रवतरीत प्रनधी (रूपये लाखात) 

1. कोकर् रत्नाप्रगरी 5.10 

  कसधुदुगच 24.20 

                                                       एकूर् कोकर् प्रवभाग 29.30 

2 परेु् परेु् 64.01 

  सातारा 23.42 

  साांगली 102.38 

  सोलापरू 57.10 

  कोल्हापरू 69.84 

                                                            एकूर् परेु् प्रवभाग 316.75 

3 नाप्रशक नाप्रशक 1167.2376 

  धुळे  226.978 

  जळगाांव 3535.3164 

  अहमदनगर 1006.811 

                                                        एकूर् नाप्रशक प्रवभाग 5936.34 

4 औरांगाबाद औरांगाबाद 259.69 

  जालना 486.78 

  परभर्ी 25.54 

  कहगोली 14.80 

  नाांदेड 20.66 

  बीड 590.87 
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  लातुर 51.46 

  उस्मानाबाद 1.74 

                                                    एकूर् औरांगाबाद प्रवभाग 1551.54 

5.  अमरावती अमरावती 2108.14 

  अकोला 78.06 

  यवतमाळ 10.88 

  बलुढार्ा  1013.06 

  वाप्रशम 677.42 

                                                     एकूर् अमरावती प्रवभाग 3887.56 

6 नागपरू नागपरू 23.545 

  वधा  39.245 

  भांडारा 236.858 

  गोंप्रदया 26.888 

  र्ांद्रपरू 35.742 

  गडप्रर्रोली 139.532 

                                                         एकूर् नागपरू प्रवभाग 504.81 

                                                                एकूर् राज्य 12226.30 
 

+++++ 
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