
जून  ते ऑगस्ट, २०२2 परं्यत राज्र्यातील विविध 
वजल्ह्यात िवति्टटीच्र्या वनकषाबाहेरील पािसामुळे 
झालले्ह्र्या नुकसानीसाठी विशेष बाब म्हणनू बावधत 
शेतकऱर्याांना िाढीि दराने मदत देण्र्याबाबत... 

 

महाराटर शासन 
महसुल ि िन विभाग 

शासन वनणणर्य क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.299/म-3 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मांत्रालर्य, मुांबई - 400 032 
वदनाांक : 13 ऑक्टोबर, 2022. 

 

िाचा :   1)  शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म-3, वद.13.05.2015 
२) शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.253/म-३,वद.22.08.2022 
3) विभागीर्य आर्यकु्त, औरांगाबाद र्याांच ेपत्र क्र.2022/मशाका/नै.आ/कावि-1153, 
    वद.05.09.2022  
4) विभागीर्य आर्यकु्त, िमरािती र्याांचे पत्र क्र.उपआ/नै.आ./पनुिण./कावि-255, वद.09.09.2022 
5) विभागीर्य आर्यकु्त, पणेु र्याांचे पत्र क्र.मह-3/नै.आ./कावि/302/2022, वद.28.09.2022  
6) शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग क्र. क्र.टांचाई-2014/प्र.क्र.233/म-7, वद.21.9.2022 
7) शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग समक्रमाांक वद.8.9.2022 ,वद.14.9.2022 ि  
     वद.28.09.2022 
8) मांवत्रमांडळ उपसवमतीच्र्या वद.29.09.2022 रोजी झालेल्ह्र्या बठैकीचे इवति्त्त. 
 

 प्रस्तािना: 
 िवति्टटी, परू ि चक्रीिादळ र्या सारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीवपकाांच ेनुकसान झाल्ह्र्यास पढुील 
हांगामामध्रे्य उपर्योगी पडाि ेर्याकवरता शेतकऱर्याांना वनविटठा िनुदान (Input subsidy) स्िरूपात एका हांगामात 
एक िळेेस र्याप्रमाणे राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून विवहत दराने मदत देण्र्यात रे्यते. तसेच, राज्र्य आपत्ती 
प्रवतसाद वनधीच्र्या इतर मान्र्य बाबींकवरता देखील विवहत दराने मदत देण्र्यात रे्यते. राज्र्यात जुलै,२०२२ मध्रे्य 
झालेल्ह्र्या िवति्टटी ि परुामुळे विविध वजल्ह्यात शेतीवपकाांच ेनुकसान झालेल्ह्र्या बावधत शेतकऱर्याांना वनविटठा 
िनुदान स्िरूपात मदत देण्र्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकवरता मदत देण्र्याबाबत वद.10.08.2022 रोजीच्र्या 
मांवत्रमांडळ बठैकीमध्रे्य घेतलेल्ह्र्या वनणणर्यास िनुसरुन शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग क्र.सीएलएस-
2022/प्र.क्र.253/म-3, वद.22.08.2022 िन्िरे्य जून ते ऑक्टोबर, २०२2 र्या कालािधीतील िवति्टटी, परू 
र्यासारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे राज्र्यात विविध वजल्ह्हर्यात होणाऱर्या शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीकवरता बावधत 
शेतकऱर्याांना खालीलप्रमाणे िाढीि दराने वनविटठा िनुदान स्िरुपात मदत प्रदान करण्र्यास शासनाची मान्र्यता 
देण्र्यात आली आहे.  

ि.क्र. बाब प्रचवलत दर मदतीचे िाढीि दर 
१. वजरार्यत वपकाांच्र्या 

नुकसानीसाठी 
 रू.6800/- प्रवत हेक्टर,  

२ हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
 रू.13600/- प्रवत हेक्टर, 

३ हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
२. बागार्यत वपकाांच्र्या 

नुकसानीसाठी 
 रू.13,500/- प्रवत हेक्टर, 

 २ हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
 रू.27,000/- प्रवत हेक्टर, 

3 हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
३. बहुिार्गषक वपकाांच्र्या  

नुकसानीसाठी मदत 
 रू 18000/- प्रवत हेक्टर, 

 2 हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
 रू 36,000/- प्रवत हेक्टर,  

3 हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
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तसेच इतर नुकसानीकरीता शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग वद.11.08.2021 िन्िरे्य ज्र्या 
बाबींकवरता िाढीि दराने मदत िनुज्ञरे्य करण्र्यात आली होती त्र्याच दराने र्या कालािधीसाठी मदत िनुज्ञेर्य 
करण्र्यात आली आहे. उिणवरत बाबींसाठी शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग वद.13.5.2015 िन्िरे्य विवहत 
करण्र्यात आलेल्ह्र्या राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या दराने मदत िनुज्ञरे्य आहे.  

जून ते ऑगस्ट, 2022 र्या कालािधीत विविध वजल्ह्हर्यात झालेल्ह्र्या िवति्टटीमुळे ि उद्भिलेल्ह्र्या 
परूपवरस्स्ितीमुळे सािणजवनक मालमत्ता/शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी िर ि. क्र.2 रे्यिे नमूद वद.22.8.2022 
च्र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य विवहत करण्र्यात आलेल्ह्र्या दराने मदत देण्र्यासाठी आिश्र्यक िसलेले वनधी मागणीच े
प्रस्ताि सिण विभागीर्य आर्यकु्त र्याांच्र्याकडून प्राप्त झाले होते. त्र्यानुसार बावधत शेतकऱर्याांना शेतीवपकाांच ेनुकसान 
ि शेतजवमनीच ेनुकसान र्याकवरता मदतीच ेिाटप करण्र्यासाठी एकूण रु.3501.71 कोटी, रु.98.58 कोटी ि 
रुपरे्य 335.17 कोटी इतका वनधी िर नमूद िनुक्रमे वद.8.9.2022, वद. 14.9.2022 ि वद. 28.09.2022 च्र्या 
शासन वनणणर्यान्िरे्य वितवरत करण्र्यास मान्र्यता देण्र्यात आली आहे.  

िवति्टटी ही राज्र्य शासनाने घोवषत केलेली आपत्ती िसून महसूल मांडळामध्रे्य उपलब्ध करुन देण्र्यात 
आलेल्ह्र्या स्िर्यांचवलत हिामान कें द्रामध्रे्य 24 तासात 65 वम.मी. पके्षा जास्त पाऊस झाल्ह्र्यास मांडळातील सिण 
गािाांमध्रे्य शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीचे पांचनामे केले जातात. शेतीवपकाांचे नुकसान 33 टक्केपेक्षा जास्त िसल्ह्र्यास 
जिेढ्या क्षते्राच ेनुकसान झाले आहे, तेिढ्या क्षेत्राकवरता विवहत दराने वनविटठा िनुदान स्िरुपात शेतकऱर्याांना 
मदत देण्र्यात रे्यते. मात्र, महसूली मांडळामध्रे्य िवति्टटीची नोंद नसतानाही मांडळातील गािाांमध्रे्य िवति्टटी 
होऊ शकते आवण त्र्यामुळे शेतीवपकाांचे नुकसान होऊ शकते. शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग 
क्र.सीएलएस-5983/248361/प्र.क्र.820/म-3, वद.31.1.1983 मध्रे्य िवति्टटीसाठी विवहत करण्र्यात 
आलेल्ह्र्या वनकषामध्रे्य बसत नसतानाही काही गािाांमध्रे्य मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्ह्र्याच ेआढळल्ह्र्यास िशा 
नुकसानीपोटी विशेष बाब म्हणनू मदत देण्र्याकवरता वजल्ह्हावधकारी र्याांनी शासनास प्रस्ताि पाठविण्र्याची तरतुद 
आहे. र्या तरतुदीनुसार चालू हांगामाध्रे्य विभागीर्य आर्यकु्त, औरांगाबाद ि विभागीर्य आर्युक्त, िमरािती ि 
विभागीर्य आर्युक्त पणेु र्याांच्र्याकडून िवति्टटीच्र्या वनकषाबाहेरील पािसामुळे 33 टक्केपके्षा जास्त शेतीवपकाांच्र्या 
झालेल्ह्र्या नुकसानीच्र्या िनुषांगाने विशेष बाब म्हणनू मदत देण्र्याबाबत शासनास प्रस्ताि प्राप्त झाले होते. हे 
प्रस्ताि वनणणर्यािण मा.मुख्र्यमांत्री र्याांच्र्या िध्र्यक्षतेखालील मांवत्रमांडळ उपसवमतीच्र्या वद.29 09.2022 रोजी 
झालेल्ह्र्या बठैकीत ठेिण्र्यात आले होते. मांवत्रमांडळ उपसवमतीने चालू हांगामाकवरता िवति्टटीच्र्या 
वनकषाबाहेरील पािसामुळे शेतीवपकाांच्र्या झालेल्ह्र्या नुकसानीकवरता विशेष बाब म्हणनू विवहत दराने मदत 
देण्र्याबाबत वनणणर्य घेतला आहे. त्र्यानुसार वनधी वितरीत करण्र्यास मान्र्यता देण्र्याची बाब शासनाच्र्या 
विचाराधीन होती. 

 
 शासन वनणणर्य:  
 जून ते ऑगस्ट,2022 र्या कालािधीत राज्र्यात झालेल्ह्र्या िवति्टटीच्र्या वनकषाबाहेरील पािसामुळे 
शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी बावधताांना मदत देण्र्याकवरता राज्र्य शासनाच्र्या वनधीमधून  िर ि.क्र. 2 रे्यिे नमूद  
शासन वनणणर्यान्िरे्य वनवित केलेल्ह्र्या दरानुसार एकूण रु.75569.43लक्ष (िक्षरी रुपरे्य सातशे पांच्चािन्न कोटी 
एकोणसत्तर लक्ष त्रचेाळीस हजार फक्त) इतका वनधी सोबत जोडलेल्ह्र्या प्रपत्रात वजल्ह्हा वनहार्य 
दशणविल्ह्र्याप्रमाणे सांबांवधत विभागीर्य आर्युक्त र्याांचेमाफण त वजल्ह्याांना वितरीत करण्र्यास शासनाची मांजूरी देण्र्यात 
रे्यत आहे.  
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2.   सोबत जोडलेल्ह्र्या प्रपत्रात दशणविल्ह्र्यानुसार वनधी कार्यासन म-11 र्याांनी तात्काळ वनधी वितवरत 
करािा. विभागीर्य आर्यकु्त र्याांनी खालील िटीची पतूणता झाल्ह्र्यानांतर सांबांवधत वजल्ह्हावधकारी र्याांना वनधी वितरीत 
करािा. 

ि)  मांवत्रमांडळ उपसवमतीने घेतलेल्ह्र्या वनणणर्याच्र्या िनुषांगाने चालू हांगामामध्रे्य र्यापिूी सिण विभागाांना 
शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीकवरता वितरीत करण्र्यात आलेल्ह्र्या मदतीच्र्या वनधीमध्रे्य र्या प्रस्ताांिातगंत मागणी 
करण्र्यात आलेल्ह्र्या वनधीचा समािशे नाही, र्याची दक्षता घेण्र्याची ि तशा स्िरुपाचे प्रमाणपत्र सिणसांबांवधत 
वजल्ह्हावधकारी र्याांच ेकडून घेिून त्र्यानांतरच वनधी वितरीत करण्र्यात र्यािा.  
ब)  जून ते ऑक्टोबर, 2022 र्या कालािधीत िवति्टटी ि परू र्यामुळे राज्र्यातील विविध वजल्ह्यात होणाऱर्या 
शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी िाढीि दराने मदत देण्र्याबाबत महसूल ि िन विभाग, शासन वनणणर्य 
वद.22.8.2022 नुसार वजरार्यत वपके, बागार्यत वपके ि बहुिार्गषक वपकाांच्र्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर िनुक्रमे 
रु.13,600/- , रु.27,000/- ि रु.36,000/- प्रमाणे 3 हेक्टरच्र्या मर्यादेत िसल्ह्र्याची खातरजमा करुन वनधी 
वितरीत करण्र्यात र्यािा.  
3.      िरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सिण शासन वनणणर्यातील सुचनाांच ेि वनकषाांच ेकाटेकोरपणे पालन 
करण्र्यात र्याि.े िर ि.क्र.2 रे्यिे नमूद वद.22.08.2022  च्र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य मदतीचे िाढीि दर मांजूर 
करण्र्यात आले आहेत.  विशेष बाब म्हणनू ही मदत वदली जात िसल्ह्र्यामुळे  र्या मदतीसाठी रे्यणारा खचण राज्र्य 
शासनाच्र्या वनधीमधुन भागविण्र्यात र्यािा. ज्र्या प्रर्योजनासाठी वनधी मांजूर करण्र्यात आला आहे त्र्याच 
प्रर्योजनासाठी सदर वनधी खचण करण्र्यात र्यािा. ही मदत देताना नैसर्गगक आपत्तीकवरता विवहत केलेल्ह्र्या िटी 
ि शतींची पतूणता होत िसल्ह्र्याची खात्री सिण सांबांवधताांनी करािी. ही मदत देताना वद.8.09.2022, 
वद.14.09.2022 ि  वद. 28.09.2022 च्र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य वितरीत केलेला वनधी विचारात घेऊन स्ददरुक्ती 
होणार नाही र्याची दक्षता घेण्र्यात र्यािी.  

4.   पांचनामे करण्र्यात आल्ह्र्यानांतर लाभािी वनवित करण्र्यात र्यािते. र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य सांपणूण रक्कम 
बीम्स प्रणालीिर वितवरत करण्र्यात रे्यत िसली तरी, लाभािी वनवित झाल्ह्र्यानांतर  विवत्तर्य वशस्तीच्र्या 
दृटटीकोनातनू सांबांवधत वजल्ह्हावधकारी र्याांनी प्रत्र्यक्ष गरजनुेसारच कोषागारातून रक्कम आहवरत करून  
त्र्यानांतरच रक्कम लाभार्थ्र्यांच्र्या िेट बकँ खात्र्यामध्रे्य ऑनलाईन पध्दतीने  हस्तातांवरत करण्र्याबाबत दक्षता 
घ्र्यािी.  सदर वनधी िनािश्र्यकवरत्र्या कोषागारातून आहवरत करून बकँ खात्र्यामध्रे्य काढून ठेिण्र्यात रे्यिू नरे्य. 
र्या आदेशान्िरे्य मांजूर करण्र्यात आलेल्ह्र्या िनुदानाच्र्या मर्यादेतच खचण करण्र्यात र्यािा. लाभार्थ्र्याना मदत 
िाटपाची कार्यणिाही पणुण झाल्ह्र्यानांतर लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि मदतीचा तपशील वजल्ह्हर्याांच्र्या सांकेतस्िळािर 
प्रवसध्द करण्र्यात र्यािा. र्या सिण सूचनाांची  िांमलबजािणी करण्र्याची तसेच चालू हांगामातील नैसर्गगक 
आपत्तीमध्रे्य लाभार्थ्र्यांना वदल्ह्र्या जाणाऱर्या रक्कमेमधून कजाची कोणतीही रक्कम बकेॅने  िसूल करू नरे्य 
र्याकवरता सिण सांबांवधत बकँाना र्योग्र्य त्र्या सचूना देण्र्याची जबाबदारी सांबांवधत वजल्ह्हावधकारी र्याांची राहील.  

5.  सदर वनधीतनू करण्र्यात रे्यत िसलेल्ह्र्या खचाच ेलेखे वनधी आहवरत करण्र्यात रे्यणाऱर्या कार्यालर्याच्र्या 
स्तरािर ठेिण्र्यात र्याि े ि करण्र्यात आलेल्ह्र्या खचाचा कोषागार कार्यालरे्य ि महालेखापाल कार्यालर्याशी 
त्रैमावसक ताळमेळ घेण्र्यात र्यािा. उपरोक्त वनधी खची पडल्ह्र्यानांतर तातडीने वनधीची उपर्योवगता प्रमाणपत्र े
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प्टठ 4 पैकी 4 

सांबांवधताांकडून प्राप्त करून घेिून एकवत्रतवरत्र्या शासनास सादर करण्र्याची जबाबदारी विभागीर्य आर्यकु्त र्याांची 
राहील.   
 
6.    िरील प्रर्योजनासाठी प्रधान लेखाशीषण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्र्या वनिारणासाठी ििणसहार्य, 02 परु 
चक्रीिादळे इत्र्यादी िांतगणत 22452309 र्या  लेखावशषाखाली पनुणविवनर्योजनाददारे उपलब्ध केलेल्ह्र्या वनधीमधून 
खचण करण्र्यात र्यािा.   
 
7.   सदर आदेश, वित्त विभागाच्र्या िनौपचावरक सांदभण क्र.329/2022/दर्यर्य-09, वद.12.10.2022 िन्िरे्य 
प्राप्त सहमतीनुसार वनगणवमत करण्र्यात रे्यत आहेत.   
 
8.   सदर शासन वनणणर्य महाराटर शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्र्यात आला िसून त्र्याचा साांकेताांक क्रमाांक  202210131442288719 िसा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात रे्यत आहे. 

महाराटराचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार ि नािाांने, 
 

 
             (सांजर्य औ. धारूरकर) 

               उप सवचि, महाराटर शासन 
प्रवत, 

1. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांच ेिपर मुख्र्य  सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई, 
2. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराटर विधानभिन,मुांबई 
3. विधानमांडळाच ेसिण सन्माननीर्य सदस्र्य, 
4. मा.उपमुख्र्यमांत्री र्याांचे सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
5. िपर मुख्र्य सवचि ( वित्त ), मांत्रालर्य,मुांबई, 
6. विभागीर्य आर्युक्त, औांरगाबाद, िमरािती ि पणेु. 
7. सिण सांबांवधत वजल्ह्हावधकारी 
8. महालेखापाल (लेखा ि िनुज्ञेर्यता) 1/2, महाराटर, मुांबई/नागपरू, 
9. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराटर,मुांबई/नागपरू,  
10. सांचालक, लेखा ि कोषागारे ,मुांबई 
11. सिण सांबांवधत वजल्ह्हा कोषागार िवधकारी. 
12. मा.मांत्री ( मदत ि पनुिणसन) र्याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
13. मा. राज्र्यमांत्री (मदत ि पनुिणसन) र्याांच ेखाजगी सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
14. विवत्तर्य सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पनुिणसन प्रभाग,मांत्रालर्य,मुांबई 
15. कार्यासन िवधकारी (म-11/म-3), मदत ि पनुिणसन प्रभाग,मांत्रालर्य,मुांबई 
16. वित्त विभाग (कार्यासन दर्यर्य-9/ििण-6),मांत्रालर्य,मुांबई 
17.  वनिड नस्ती (कार्यासन/ म-३ ). 

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


अ.
क्र.

जिल्हा शेतकरी
सखं्या

एकूण  बाजित 
क्षते्र (हे.)

एकूण जितजरत
 जििी (2245 2309) 

(रु.लाखात)

जिरायत बागायत फळजिके जिरायत बागायत फळजिके
1 औरंगाबाद 16410 12483.00 196.00 0.00 12679.00 1697.69 52.92 0.00 1750.61
२ िालिा 1150 653.00 0.00 25.00 678.00 88.81 0.00 9.00 97.81
३ िरभणी 4486 2545.25 0.00 0.00 2545.25 346.15 0.00 0.00 346.15
४ हहगोली 134406 96178.00 499.00 0.00 96677.00 13080.21 134.73 0.00 13214.94
५ बीड 160 1.60 0.00 47.20 48.80 0.22 0.00 16.99 17.21
६ लातुर 342071 213251.00 0.00 0.00 213251.00 29002.14 0.00 0.00 29002.14
७ उस्मािाबाद 146310 112557.65 16.70 35.60 112609.95 15307.84 4.51 12.82 15325.17

644993 437669.50 711.70 107.80 438489.00 59523.06 192.16 38.81 59754.03
8 यितमाळ 69527 35834.42 842.91 34.00 36711.33 4873.48 227.59 12.24 5113.31

69527 35834.42 842.91 34.00 36711.33 4873.48 227.59 12.24 5113.31
9 सोलािरू 113864 70304.30 3892.10 249.60 74446.00 9561.38 1050.86 89.85 10702.09

113864 70304.30 3892.10 249.60 74446.00 9561.38 1050.86 89.85 10702.09
828384 543808.22 5446.71 391.40 549646.33 73957.92 1470.61 140.90 75569.43

एकूण िणेु 
एकुण राज्य 

एकुण औरंगाबाद

शासि जिणणय, महसलू ि िि जिभाग क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.299/म-3, जद.13 ऑक्टोबर, 2022  सोबतच ेप्रित्र
िूि, िुलै ि ऑगस्ट २०२२ मध्ये शेतीजिकाचं्या झालेल्या िुकसािीकजरता 

जितजरत कराियाचा लेखाजशर्णजिहाय तिजशल

एकूण अमरािती

शेतीजिकाचं े बाजित क्षते्र   (3 हे.ियंत) जितरीत जििी (रु.लाखात)
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