
गोपिनाथ म ुंडे शेतकरी अिघात पिमा 
योजनेंतगगत पि.10.12.2020 ते 6.04.2021 
या खुंडीत कालािधीतील प्राप्त झालले ेिाि े
पनकाली काढण्यासाठी पिशेष बाब म्हणनू 
मुंजूरी िेण्याबाबत.      

महाराष्ट्र शासन 
कृपष, िश सुंिधगन, ि ग्धव्यिसाय पिकास ि मत्स्यव्यिसाय पिभाग, 

शासन पनणगय क्रमाुंक शेअपि-2021/प्र.क्र. 51/11-अ,े 
मािाम कामा मागग, ह तात्समा राजग रू चौक, 
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2021, पि.2.08.2021 
 

प्र्तािना :- 
                 गोपिनाथ म ुंडे शेतकरी अिघात पिमा योजना चालू ठेिण्यासाठी सुंिभापधन क्र. (4) येथील 
पि. 8.03.2021 शासन पनणगयान्िये प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असून पि. 24.03.2021 शासन 
पनणगयान्िये सिर योजना सन 2021-22 मध्य े राबपिण्याबाबत पित्तीय मान्यता िेण्यात आली आहे. 
गोिीनाथ म ुंडे शेतकरी अिघात पिमा योजना सन 2020-21 या िषामध्ये पि.10.12.2020 िासून लागू 
करणे आिश्यक होते. तथापि, प्रशासकीय कारणा्ति प्र्त त योजना  पि.10.12.2020 िासून लागू 
होिू शकली नाही ि ती पि.7.04.2021 िासून स रु करण्यात आली. कृपष आय क्तालयाने सुंिभग क्र (5) 
ि (6) अन्िय े प्र्तापित केल्यान सार गोपिनाथ म ुंडे शेतकरी अिघात पिमा योजनेअुंतगगत 
पि.10.12.2020 ते पि.06.04.2021 या खुंडीत कालािधीमध्ये प्राप्त झालेले प्र्ताि पनकाली 
काढण्यासाठी शासन ्तरािरुन पिशेष बाब म्हणनू मुंजूर करण्याची बाब पिचाराधीन होती. 

       

शासन पनणगय :- 
गोपिनाथ म ुंडे शेतकरी अिघात पिमा योजनेंतगगत पि.10 पडसेंबर, 2020 ते पि. 6 एपप्रल, 

2021 या 118 पििसाुंच्या कालािधीत प्रशासकीय कारणा्ति िडलेल्या खुंडास खुंडीत कालािधी 
म्हणनू घोपषत करण्यास तसेच सिर खुंडीत कालािधीतील िात्र पिमा िाव्याुंस पिशेष बाब म्हणनू मुंजूर 
करण्यास याव्िारे शासनाची मान्यता िेण्यात येत आहे.  
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२. या कालािधीतील प्राप्त पिमा िाि ेमुंजूर करण्यासाठी आय क्त (कृपष) याुंना प्रापधकृत करण्यात 
येत आहे.  
३. या कालािधीतील िाि ेतिासून त्सयाुंच्या िात्र / अिात्रतेबाबत सखोल ि काळजीिूिगक छाननी 
शासन पनय क्त पिमा सल्लागार कुं िन्याुंनी कराियाची आहे. 
४. पिमा सल्लागाराुंनी तिासणी करुन तयार केलले्या यािीप्रमाणे िाव्याुंची रक्कम अिा 
करण्यािूिी खालील अपधकाऱयाुंच्या सपमतीने यािीची फेरतिासणी करािी. 
 १) कृपष आय क्त, महाराष्ट्र राज्य, ि णे               -          अध्यक्ष 
 २) कृपष सुंचालक (पि.प्र.), कृपष आय क्तालय, म.रा., ि णे - सि्य 
 ३) सुंबुंपधत पिमा सल्लागार कुं िनीचे प्रपतपनधी              - ताुंपत्रक सल्लागार 
 ४) म ख्य साुंख्ख्यक, कृपष आय क्तालय, म.रा., ि णे   - सि्य सपचि 
 या सपमतीने प्रकरणाच्या िात्र / अिात्रतेबाबत घेतलेला पनणगय अुंपतम रापहल. 
५. या पनणगयान सार लाभाथींना शासन पनणगय क्र. शेअपि-2018/प्र.क्र.193/11-अे, 
पि.31.8.2019 न सार शेतकऱयाचा मृत्सय  झाल्यास रुिये 2 लाख ि अुंिगत्सि आल्यास प्रकरणिरत्सि े
रुिये 1 लाख ते रुिय े2 लाख याप्रमाणे न कसान भरिाई रक्कम पमळेल. उिरोक्त सपमती माफग त प्राप्त 
प्र्तािाुंची छानणी करून पनधी पितरणाचा प्र्ताि आय क्त (कृपष) याुंनी शासनास सािर करािा. 
तद्नुंतर शासनाने पितरीत केलेला पनधी आय क्त (कृपष) याुंच्यामाफग त िात्र लाभार्थ्यांना अिा करण्यात 
येईल. 
6.      िाव्यासाठी िा पिमा लाभाच्या िात्रतेसाठी सुंिभग (1) ि (2) येथील  शासन पनणगय / 
िपरित्रकातील अटी ि शती बुंधनकारक असून त्सयाप्रमाणे कागिित्राुंची िूतगता आिश्यक असेल.  
7. या प्रकरणी अिा कराियाच्या रक्कमेबाबत िात्र पिमा िाव्याुंना मुंजूरी िेण्यासाठी आय क्त 
(कृपष) याुंना प्रापधकृत करण्यात येत आहे. 
8.           प्र्त त शासन पनणगय, पनयोजन पिभाग ि पित्त पिभागाने त्सयाुंचे अनौिचापरक सुंिभग क्रमाुंक 
अन क्रमे अनौसुं क्रमाुंक 240/1431, पि.16.07.2021 ि अनौ.सुंिभग क्र. 234/2021/व्यय-1,                       
पि. 5.08.2021 अन्िये पिलेल्या सहमतीस अन सरुन पनगगपमत करण्यात येत आहे. 
9.      प्र्त त शासन पनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर 
उिलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सुंगणक साुंकेताक 202108241216233101 असा आहे.  हा 
आिेश पडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंपकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यिाल याुंच्या आिेशान सार ि नािाने,  
 

                                                                                                                 
(स . सुं. धिाटे)  

                                                सह सपचि,महाराष्ट्र शासन 
 प्रपत, 

1. मा.राज्यिाल याुंचे सपचि   
2. मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अप्िर म ख्य सपचि 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन पनणगय क्रमाुंकः शेअपि-2021/प्र.क्र. 51/11-अ,े 

 

िृष्ट्ठ 3 िैकी 3  
 

3. मा.मुंत्री (कृपष) याुंचे खाजगी सपचि/ पिशेष कायग अपधकारी 
4. सिग मा.मुंत्री याुंचे खाजगी सपचि/ पिशेष कायग अपधकारी 
5. मा.राज्यमुंत्री (कृपष) याुंचे खाजगी सपचि/ पिशेष कायग अपधकारी 
6. सिग मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सपचि/ पिशेष कायग अपधकारी 
7. सिग मा.पिधानसभा सि्य 
8. सिग मा. पिधानिपरषि सि्य 
9. मा.म ख्य सपचि याुंचे सह सपचि,मुंत्रालय,म ुंबई 32 
10. सपचि (कृपष) याुंचे ्िीय सहायक, कृपष ि िि म पिभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 
11. सिग पिभागीय महसूल आय क्त (कोकण, नापशक, ि णे, औरुंगाबाि, अमरािती, नागिूर)  
12. आय क्त (कृपष), कृपष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ि णे 
13. सिग पजल्हापधकारी 
14. उि सपचि, (11-अे ि 2-अे), कृपष ि िि म पिभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 32 
15. सिग कृपष सुंचालक, कृपष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ि णे 
16. सिग पिभागीय कृपष सहसुंचालक 
17. सिग पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकारी 

18. सिग पजल्हा िपरषिाुंचे, पजल्हा कृपष पिकास अपधकारी 
19. महालेखािाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािपरक्षा ), म ुंबई. 
20. महालेखािाल, महाराष्ट्र-1/2, ( लेखािअन ज्ञयेता ), म ुंबई 
21. महालेखािाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािपरक्षा ),  नागिूर 
22. महालेखािाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखािअन ज्ञयेता),नागिूर 
23. सुंचालक, लेखािकोषागारे, म ुंबई 
24. अपधिान ि लेखापधकारी, म ुंबई 
25. पजल्हा कोषागार अपधकारी, ि णे 
26. म ख्य साुंख्ख्यक, कृपष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ि णे- 
27. सहाय्यक सुंचालक (लेखा-1), कृपष आय क्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ि णे 
28. सिग तहपसलिार 
29. सिग उि पिभागीय कृपष अपधकारी 
30. सिग ताल का कृपष अपधकारी 
31. पनिडन्ती, कायासन 11-अे. 
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