
माहे मार्च, एप्रिल व मे, 2013 या कालावधीत 
अवेळी पाऊस व गारपीट या नैसर्गगक आपत्तीमुळे 
50 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालले्या शेती व फळ 
प्रपकाांच्या नुकसानीसाठी मदत 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन ववभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2014 /प्र.क्र.96/म -3, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
प्रदनाांक : 25 एप्रिल, 2014 

वार्ा   :  
1) शासन प्रनर्चय, महसूल व वन प्रवभाग, सीएलएस-2012/ि.क्र.157/म-3,प्रदनाांक 30.1.2014 
2) कें द्र शासनाच्या गृह मांत्रालयारे् पत्र क्र. 32-3/2013-एनडीएम-1, प्रदनाांक 21.6.2013 
3) कें द्र शासनाच्या कृप्रि मांत्रालयारे् पत्र क्र.12/2/2014/डीएम-1,प्रदनाांक 12.3.2014 

(प्रनवडरू्क आर्ारसांप्रहतेबाबतच्या सूर्ना) 
िस्तावना:- 
 नैसर्गगक आपत्तीमुळे बाप्रधत होर्ा-या शेतक-याांना/व्यक्तींना कें द्रशासनाच्या SDRF/NDRFच्या 
प्रनकिािमारे् प्रवत्त आयोगाच्या प्रशफारशीनुसार गारपीट, पूर, र्क्रीवादळ, दुष्काळ, आग, त्सुनामी, 
भूस्खलन, ढगफुटी, टोळधाड व अप्रतथांडी या नैसर्गगक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीस मदत प्रदली जाते. 
या व्यप्रतप्ररक्त राज्य शासनामाफच त अवेळी पाऊस,अप्रतवृष्टी (शेतीप्रपकाच्या नुकसानीसह सवच नुकसान) 
आग,समुद्रारे् उधार्,वीज कोसळरे् या बाबींसाठीही मदत देण्यार्ा प्रनर्चय घेण्यात आला आहे. 
 राज्यात माहे मार्च, एप्रिल व मे, 2013 या तीन मप्रहन्यामध्ये अवेळी पाऊस,गारपीट इ. नैसर्गगक 
आपत्तीमुळे 50% पेक्षा जास्त नुकसान झालेले शेती प्रपकाांरे् 1145.47 हेक्टर के्षत्र व फळप्रपकाांरे् 2486.45 
हेक्टर के्षत्र असे एकूर् 3631.92 हेक्टर के्षत्रारे् नुकसान झाल ेआहे व त्यासाठी मदत मांजूर करावी अशी 
कृप्रि प्रवभागाने प्रवनांती केली आहे.त्यानुसार सांदभाधीन शासन प्रनर्चय व पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या 
स्थायी आदेशानुसार शेतक-याांना मदत देण्यासाठी पुढीलिमारे् प्रनर्चय घेण्यात येत आहे. 
शासन प्रनर्चय :- 
राज्यात माहे मार्च, एप्रिल व मे, 2013 या तीन मप्रहन्याच्या कालावधीत झालेल्या अवेळी पाऊस, गारपीट 
इ. नैसर्गगक आपत्तीमुळे 50 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती व फळप्रपकाांना (शेतीपीके 1145.47 
हेक्टर, फळप्रपके 2486.45 हेक्टर असे प्रमळून) एकूर् 3631.92हेक्टर एवढया के्षत्रासाठी कें द्र शासनाच्या 
SDRF/NDRF च्या प्रनकिानुसार पुढीलिमारे् मदत देण्यात यावी. 
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प्रपकाांरे्वर्चन कोरडवाहू 
(अविचर्िवर् ) के्षत्र 

आश्वाप्रसत ससर्न 
के्षत्र 

बहुवार्गिक प्रपके 

शेतीप्रपके, फळप्रपके व 
वार्गिक लागवडीर्ी प्रपके 
(कोरडवाहू) 

रु.4500/- िप्रत 
हेक्टर 

रु.9000/- िप्रत 
हेक्टर 

रु.12000/- िप्रत 
हेक्टर 

 
(2)  कृप्रि प्रवभागाने उपलब्ध करुन प्रदलेले प्रजल्हाप्रनहाय व प्रपकप्रनहाय के्षत्र सोबत जोडलेल्या 
“पप्ररप्रशष्ट अ व पप्ररप्रशष्ट ब” िमारे् आहे.   
(3) उपरोक्त मदत पुढील अटीस अनुसरुन अनुजे्ञय आहे. :- 

i. अल्पभूधारक शेतक-याांना २ हेक्टर मयादेपयंत मदत देय राहील, तर अत्यल्पभूधारक 
शेतक-याांसह उवचप्ररत शेतक-याांना १ हेक्टर के्षत्र इतक्या मयादेपयंत मदत देय राहील.  

ii. सदर मदत ही पेरर्ी केलले्या के्षत्राकप्ररतार् अनुजे्ञय राहील. 
iii. शेती प्रपके, फळप्रपके व बहुवार्गिक प्रपकाांसाठी मदतीर्ी प्रकमान मयादा रु.750/- एवढी असेल 
तर बहुवार्गिक प्रपकाांकप्ररता मदतीर्ी प्रकमान मयादा रु.1500/- एवढी असेल. 

(4) मदत वाटपार्ी सवच कायचवाही िर्प्रलत पध्दतीिमारे् कृिी प्रवभागाने त्याांच्या के्षत्रीय यांत्ररे्माफच त करावी. 
यासाठी कृिी प्रवभागाने त्याांरे् स्तरावर सप्रवस्तर आदेश प्रनगचप्रमत करावेत. हे करीत असताांना त्याांनी 
पुढील बाबींकडे प्रवशेि लक्ष द्यावे :- 

i. ही मदत सांबांप्रधतखातेदाराच्या बॅक बर्त खात्यात थेट जमा करावी. 
ii. कोर्त्याही खातेदाराला रोखीने सकवा प्रनप्रवष्टा स्वरुपात मदत देऊ नये 
iii. मदत योग्य व्यक्तींना योग्य त्यािमार्ात प्रमळेल, याांर्ी दक्षता कृिी प्रवभागाने घ्यावी. (उदा.पात्र 

खातेदारार्ी र्ावडी/ग्रामपांर्ायत/कृिीसहाय्यक याांच्या कायालयीन सूर्ना हया 
सूर्नाफलकावर ठळकपरे् लावरे्, अर्ानकपरे् तपासर्ी कररे् इत्यादी.) 

(5)  मदतीर्ी रक्कम खातेदाराच्या बॅक खात्यावर थेट जमा करताांना मदतीच्या रकमेतून कोर्त्याही 
बँकेने कसलीही वसुली करु नये, यासाठी सहकार प्रवभागाने योग्य ते आदेश प्रनगचप्रमत करावेत.  

(6) कें द्र शासनाने प्रवप्रहत केलेल्या वगचवारीनुसार कृप्रि प्रवभागाने सप्रवस्तर माप्रहती प्रवत्तीय सल्लागार व 
सहसप्रर्व, मदत व पुनवचसन याांना उपलब्ध करुन प्रदल्यावर प्रवत्त प्रवभागाकडे सांबांप्रधत 
उपलेखाशीिाखाली आवश्यक असलले्या प्रनधीर्ी मागर्ी करण्यात येईल. ती िाप्त झाल्यावर सदर 
प्रनधी कृिीप्रवभागाकडे वाटप करण्यासाठी हस्ताांतरीत करण्यात येईल. 

(7) कृप्रि प्रवभागाने सदर मदतीरे् वाटप खास मोप्रहम आखून त्वप्ररत पूर्च कराव.े 
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(8) उक्त कायचवाहीसाठी लागर्ा-या अप्रतप्ररक्त खर्ासाठी (िवास, इांधन, कायालयीन खर्च इत्यादी)  
वाटप केलेल्या रक्कमेच्या 0.5टक्के एवढी रक्कम कृिी प्रवभागास प्रवतरीत करण्यात यावी. 

(9) गारपीट व अवेळी पाऊस यामुळे झालेल्या नुकसानीकप्ररता शेतक-याांना प्रवतरीत करण्यात येर्ारे 
सहाय्य पुढील उपलेखाशीिाखाली उपलब्ध करुन देण्यात यावा :- 

 “मागर्ी क्रमाांक सी-6, 2245, नैसर्गगक आपत्तींच्या प्रनवारर्ासाठी सहाय्य, 02,पूर, र्क्रीवादळे इ., 
101-अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती िप्रतसाद प्रनधीच्या मानकानुसार खर्च, (91)(05) पीक 
नुकसानीमुळे शेतक-याांना सहाय्य, 31 सहायक अनुदाने वेतनेत्तर (22452452)”  

(10)  सदररे् आदेश हे, प्रवत्त प्रवभागाच्या अनौपर्ाप्ररक सांदभच क्र.252/2014/व्यय-9,प्रदनाांक 10 एप्रिल, 
201४ अन्वये, त्या प्रवभागाने प्रदलेल्या सहमतीस अनुसरुन प्रनगचप्रमत करण्यात येत आहे. 

 सदर शासन प्रनर्चय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यार्ा साांकेताांक क्रमाांक 201404281614374519असा आहे. हा आदेश व 
प्रडजीटल स्वाक्षरने साांक्षाप्रकत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्रारे् राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

(अ. रा. जगताप) 
अवर सप्रर्व, महाराष्र शासन 

िप्रत, 
1. सवच प्रवभागीय आयुक्त, 
2. आयुक्त, कृिी आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुरे्. 
3. सवच प्रजल्हाप्रधकारी, 
4. महालेखापाल -1/2 (लेखा अनुजे्ञयता ) महाराष्र मुांबई/नागपूर (ित्येकी 3 िती ) 
5. महालेखापाल -1/2 (लेखापप्ररक्षा ) महाराष्र मुांबई/नागपूर (ित्येकी 3 िती ) 
6. सांर्ालक, लेखा व कोिागारे, सांगर्क शाखा, नवीन िशासकीय भवन,मुांबई-400032. 
7. सांर्ालक, माप्रहती व जनसांपकच  सांर्ालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32. 
8. अप्पर मुख्य सप्रर्व (कृिी), कृिी व पदुम प्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
9. सवच मांत्रालयीन प्रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
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10. महसूल व वन प्रवभागातील कायासने म-11/म-7 
11. प्रवत्त प्रवभाग (व्यय-9 /अथचसांकल्प-6 ) मांत्रालय, मुांबई. 
12. कायासन अप्रधकारी, महसूल व वन प्रवभाग,ब-1/पीएसी/पीएसी-1/म-11,मांत्रालय, मुांबई 
13. सहसप्रर्व तथा प्रवत्तीय सल्लागार (म-11) याांना आवश्यक त्या तात्काळ कायचवाहीसाठी अगे्रप्रित. 
14. म-3 कायासन (प्रनवडनस्ती ) 

ित माप्रहतीसाठी अगे्रप्रित - 
1. मुख्यमांत्री महोदयाांरे् िधान सप्रर्व 
2. मांत्री, मदत व पुनवचसन याांरे् खाजगी सप्रर्व 
3. राज्यमांत्री, मदत व पुनवचसन याांरे् खाजगी सप्रर्व 
4. मुख्य सप्रर्वाांरे् स्वीय सहायक,  
5. सप्रर्व (म.वपु.)याांरे् स्वीय सहायक. 

********** 
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शासन प्रनर्चय क्रमाांक : सीएलएस-2014 /ि. क्र. 96 /म -3, प्रद.11/4/2014सोबतरे् पप्ररप्रशष्ट“अ” 
राज्यात माहे मार्च, एप्रिल व मे, 2013 मधील  अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे शेती प्रपकाांरे् 50%वरील नुकसानग्रस्त शेतीके्षत्रारे् 

तपशीलदशप्रवर्ारे प्रववरर् (के्षत्र हेक्टर मध्ये ) 
अ
क्र 

प्रजल्हा बाजरी मका गहू हरभरा ऊस कापूस काांदा भाजीपाला फूलप्रपके इतरशेतीप
प्र के 

एकूर् 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 जळगाांव 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 2.05 14.42 0.00 0.00 19.77 
2 नांदूरबार 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 
3 अ.नगर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.81 0.00 0.00 0.00 119.8

1 
4 नाप्रशक 0.00 0.00 78.19 4.50 0.00 0.00 260.53 5.81 0.00 5.50 354.63 
एकूर् नाप्रशक 
प्रवभाग 

1.20 0.00 78.19 7.80 0.00 0.00 382.49 20.23 0.00 5.50 495.41 

5 पुरे् 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.32 21.05 0.00 248.3
7 

6 सोलापूर 0.00 0.30 0.60 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 4.51 
7 कोल्हापू

र 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.16 0.88 1.07 

एकूर् पुरे् 
प्रवभाग 

0.00 0.30 0.60 0.00 2.43 0.00 0.00 227.32 21.21 2.09 253.95 

8 नागपूर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.65 2.10 0.00 68.75 
9 वधा 0.00 0.00 108.60 56.55 3.00 102.07 0.00 16.60 0.00 40.54 327.36 
एकूर् नागपूर 
प्रवभाग 

0.00 0.00 108.60 56.55 3.00 102.07 0.00 83.25 2.10 40.54 396.11 

 एकूर् राज्य 0.00 0.30 187.39 64.35 5.43 102.07 382.49 330.80 23.31 48.13 1145.47 
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शासन प्रनर्चय क्र. : सीएलएस-2014 /ि. क्र. 96 /म -3, प्रद.11/4/2014 सोबतरे् पप्ररप्रशष्ट “ब” राज्यात माहे मार्च, 
एप्रिल व मे, 2013 मधील  अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे फळप्रपकाांरे् 50% वरील नुकसानग्रस्त के्षत्रारे् 

तपशीलदशप्रवर्ारे प्रववरर् (के्षत्र हेक्टर मध्ये ) 
अ.
क्र. 

प्रजल्हा केळी आांबा डाळींब सांत्रा मोसांबी द्राके्ष इतर 
फळप्रपके 

एकूर्  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 जळगाांव 544.35 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 557.56 
2 नांदूरबार 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.13 109.69 
3 अ.नगर 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 3.40 
4 नाप्रशक 0.00 1.20 5.20 0.00 0.00 37.06 0.60 44.06 
एकूर् नाप्रशक 
प्रवभाग 

557.11 1.21 5.20 0.00 0.00 38.26 112.93 714.71 

5 पुरे् 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 123.76 0.00 127.13 
6 सोलापूर 202.58 3.20 3.80 0.00 0.00 1.80 1.90 213.28 
7 कोल्हापूर 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 18.18 
एकूर् पुरे् प्रवभाग 223.63 3.20 3.80 0.00 0.00 126.06 1.90 358.89 
8 सहगोली 225.33 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 11.59 237.60 
9 नाांदेड 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.98 
10 परभर्ी 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55 
11 उस्मानाबाद 2.25 18.36 0.00 0.00 0.00 2.30 14.31 37.22 
एकूर् औरांगाबाद 
प्रवभाग 

432.11 18.36 0.00 0.00 0.68 2.30 25.90 479.35 

12 नागपूर 0.00 37.09 0.00 767.27 109.27 0.00 15.61 929.24 
13 वधा 0.00 1.36 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 4.56 
एकूर् नागपूर 
प्रवभाग 

0.00 38.45 0.00 767.27 112.47 0.00 15.61 933.80 

  एकूर् राज्य 1212.85 61.22 9.00 767.27 113.15 166.62 156.34 2486.45 
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