
सप्टेंबर व ऑक्टोंबर, २०२2 मध्ये राज्यातील 
ववववध विल्ह्यात िवतव्टीटीम  े तसचे उद्भवलले्ह्या 
परूपवरस्थितीम  े झालले्ह्या न कसानीसाठी बावधत 
शेतकऱयाांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत... 

 

महाराटीर शासन 
महस ल व वन ववभाग 

शासन वनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3 
मादाम कामा रोड, ह तात्मा रािग रु चौक,  

मांत्रालय, म ांबई - 400 032 
वदनाांक :    17 नोव्हेंबर, 2022. 

 

वाचा :   1)  शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म-3, वद.13.05.2015 
२) शासन वनर्णय, महसलू व वन ववभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.253/म-३,वद.22.08.2022 
3) शासन वनर्णय, महसलू व वन ववभाग समक्रमाांक वद.8.9.2022, वद.14.09.2022 , 
वद.28.09.2022 व वद.2.11.2022 
४) शासन वनर्णय, महसलू व वन ववभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.299/म-३,वद.13.10.2022 
5) ववभागीय आय क्त, प रे् याांचे पत्र क्र.मह-3/नै.आ./कावव/319/2022, वद.19.10.2022   
6) ववभागीय आय क्त, औरांगाबाद याांचे पत्र क्र.२०२२/मशाका/नै.आ./कावव-१५४५, वद.   
4.11.2022   

 

 प्रथतावना: 
 िवतव्टीटी, परू व चक्रीवाद  या सारख्या नैसर्गगक आपत्तीम  े शेतीवपकाांच ेन कसान झाल्ह्यास प ढील 
हांगामामध्ये उपयोगी पडाव ेयाकवरता शेतकऱयाांना वनववटीठा िन दान (Input subsidy) थवरूपात एका हांगामात 
एक व ेेस याप्रमारे् राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून वववहत दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य 
आपत्तीप्रवतसाद वनधीच्या इतर मान्य बाबींकवरता देखील वववहत दराने मदत देण्यात येते. राज्यात ि लै,२०२२ 
मध्ये झालेल्ह्या िवतव्टीटी व प राम  े ववववध विल्ह्यात शेतीवपकाांचे न कसान झालेल्ह्या बावधत शेतकऱयाांना 
वनववटीठा िन दान थवरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर न कसानीकवरता मदत देण्याबाबत वद.10.08.2022 
रोिीच्या मांवत्रमांड  बठैकीमध्ये घेतलेल्ह्या वनर्णयास िन सरुन, शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग 
क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.253/म-3, वद.22.08.2022 िन्वये िून ते ऑक्टोबर, २०२2 या 
कालावधीतील िवतव्टीटी, परू यासारख्या नैसर्गगक आपत्तीम  े राज्यात ववववध विल्ह्हयात होर्ाऱया 
शेतीवपकाांच्या न कसानीकवरता बावधत शेतकऱयाांना खालीलप्रमारे् वाढीव दराने वनववटीठा िन दान थवरुपात 
मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.  
ि.क्र. बाब प्रचवलत दर मदतीचे वाढीव दर 
१. विरायत वपकाांच्या 

न कसानीसाठी 
 रू.6800/- प्रवत हेक्टर,  

२ हेक्टरच्या मयादेत 
 रू.13600/- प्रवत हेक्टर, 

३ हेक्टरच्या मयादेत 
२. बागायत वपकाांच्या 

न कसानीसाठी 
 रू.13,500/- प्रवत हेक्टर, 

 २ हेक्टरच्या मयादेत 
 रू.27,000/- प्रवत हेक्टर, 

3 हेक्टरच्या मयादेत 
३. बह वार्गिक वपकाांच्या  

न कसानीसाठी मदत 
 रू 18000/- प्रवत हेक्टर, 

 2 हेक्टरच्या मयादेत 
 रू 36,000/- प्रवत हेक्टर,  

3 हेक्टरच्या मयादेत 
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तसेच इतर न कसानीकरीता शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग वद.11.08.2021 िन्वय े
ज्या बाबींकवरता वाढीव दराने मदत िन ज्ञये करण्यात आली होती त्याच दराने या कालावधीसाठी 
मदत िन ज्ञये करण्यात आली आहे. उवणवरत बाबींसाठी शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग 
वद.13.5.2015 िन्वये वववहत करण्यात आलेल्ह्या राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या दराने मदत 
िन ज्ञये आहे.  

िून ते ऑगथट, 2022 या कालावधीत झालेल्ह्या िवतव्टीटीम  े तसेच राज्यात ववववध विल्ह्हयात 
उद्भवलेल्ह्या परूपवरस्थितीम  े सावणिवनक मालमत्ता/शेतीवपकाांच्या न कसानीसाठी सांदभण क्र.2 येिील 
वद.22.8.2022 च्या शासन वनर्णयान्वये वववहत करण्यात आलेल्ह्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक 
िसलेल े वनधी मागर्ीच ेप्रथताव सवण ववभागीय आय क्त याांच्याकडून प्राप्त झाल ेहोते. त्यान सार बावधत 
शेतकऱयाांना शेतीवपकाांचे न कसान व शेतिवमनीचे न कसान याकवरता मदतीच ेवाटप करण्यासाठी एकूर् 
रु.3995.32 कोटी इतका वनधी वर नमूद वद.8.9.2022, वद.14.09.2022, वद.28.09.2022 व 
वद.2.11.2022 च्या शासन वनर्णयान्वये ववतवरत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  

ववभागीय आय क्त, प रे् व औरांगाबाद याांच्याकडून िन क्रमे वद.19.10.2022 व वद.4.11.2022 
च्या पत्रान्वये सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत िवतव्टीटीम  े झालेल्ह्या शेतीवपकाच्या 
न कसानीसाठी रु.128674.66 लक्ष इतक्या रकमेच ेवनधी मागर्ीचे प्रथताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
त्यान सार वनधी ववतरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

 

 शासन वनर्णय:  
 सप्टेंबर व ऑक्टोबर,2022 या कालावधीत राज्यात झालेल्ह्या िवतव्टीटीम  े व परू पवरस्थितीम  े 
शेतीवपकाांच्या व शेतिवमनीच्या न कसानीसाठी बावधताांना मदत देण्याकवरता राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी 
व राज्य शासनाच्या वनधीमधून  सांदभाधीन क्र. 2 येिील शासन वनर्णयान्वये वनवित केलेल्ह्या दरान सार 
शेतीवपकाांच्या न कसानीसाठी एकूर् रु.128674.66 लक्ष (िक्षरी रुपये बारशे श्याऐांशी कोटी चौऱयाहत्तर 
लक्ष सहासटीट हिार फक्त) इतका वनधी ववभागीय आय क्त,प रे् व औरांगाबाद याांच्यामाफण त ववतरीत 
करण्यास शासनाची मांिूरी देण्यात येत आहे.  

2.   या शासन वनर्णयासोबत िोडलेल्ह्या प्रपत्रात लेखाशीिणवनहाय दशणववल्ह्याप्रमारे् येत्या वहवा ी 
िवधवशेनात प रवर्ी मागर्ीव्दारे वनधीची आवश्यक ती तरत द करुन हा वनधी ववभागीय आय क्त याांना 
कायासन म-11 याांनी ववतवरत करावा. ववभागीय आय क्त याांनी खालील िटीची पतूणता झाल्ह्यानांतर सांबांवधत 
विल्ह्हावधकारी याांना वनधी ववतरीत करावा. 

ि)  चालू हांगामामध्ये यापवूी सवण ववभागाांना शेतीवपकाांच्या न कसानीकवरता ववतरीत करण्यात 
आलेल्ह्या मदतीच्या वनधीमध्ये या प्रथताांवातगंत मागर्ी करण्यात आलेल्ह्या वनधीचा समावशे नाही, याची 
दक्षता घेण्याची व तशा थवरुपाचे प्रमार्पत्र सवणसांबांवधत विल्ह्हावधकारी याांच ेकडून घेवून त्यानांतरच वनधी 
ववतरीत करण्यात यावा.  
ब)  िून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत िवतव्टीटी व परू याम  े राज्यातील ववववध विल्ह्यात 
होर्ाऱया शेतीवपकाांच्या न कसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसलू व वन ववभाग, शासन वनर्णय 
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वद.22.8.2022 न सार विरायत वपके, बागायत वपके व बह वार्गिक वपकाांच्या न कसानीसाठी मदतीचे दर 
िन क्रमे रु.13,600/- , रु.27,000/- व रु.36,000/- प्रमारे् 3 हेक्टरच्या मयादेत िसल्ह्याची खातरिमा 
करुन वनधी ववतरीत करण्यात यावा.  
3.      वरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सवण शासन वनर्णयातील स चनाांचे व वनकिाांचे काटेकोरपरे् 
पालन करण्यात याव.े सांदभाधीन क्र.२ येिील वद.22.08.2022  च्या शासन वनर्णयान्वये मदतीच ेवाढीव 
दर मांिूर करण्यात आले आहेत.  त्या वाढीव दरापैकी  राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या (SDRF)  सांदभाधीन 
क्रमाांक 1 व 2 येिील शासन वनर्णयातील दराने  मदत प्रदान करण्यासाठी  राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या 
लेखाशीिाखाली ववतवरत करण्यात आलेला वनधी खचण करण्यात यावा  आवर्  वाढीव मांिूर दर विा  राज्य 
आपत्ती प्रवतसाद वनधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खचाची रक्कम  राज्य शासनाच्या वनधीमध न 
ववतवरत करण्यात आलेल्ह्या वनधीतून भागववण्यात यावा. ज्या प्रयोिनासाठी वनधी मांिूर करण्यात आला 
आहे त्याच प्रयोिनासाठी सदर वनधी खचण करण्यात यावा. ही मदत देताना कें द्र शासनाने चक्रीवाद , परू 
इत्यादी नैसर्गगक आपत्तीकवरता वववहत केलेल्ह्या िटी व शतींची पतूणता होत िसल्ह्याची खात्री सवण 
सांबांवधताांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोवित केलेल्ह्या िवतव्टीटी या नैसर्गगक आपत्तीकवरता 
िवतव्टीटीच्या वनकिान सार मांड ामध्ये 24 तासात 65 वम.मी.पेक्षा िाथत नोंद झाललेी िसल्ह्यास आवर् 
त्याम  े मांड ातील गावामध्ये 33 टक्केपेक्षा िाथत शेतीवपकाांचे न कसान झालेल े िसल्ह्यास ही मदत 
िन ज्ञये राहील.  ही मदत देताना वद.8.09.2022, वद.14.09.2022 व वद.28.09.2022 च्या शासन 
वनर्णयान्वये ववतरीत केललेा वनधी ववचारात घेऊन स्व्दरुक्ती होर्ार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.  

4.   पांचनामे करण्यात आल्ह्यानांतर लाभािी वनवित करण्यात यावते. या शासन वनर्णयान्वये सांपरू्ण 
रक्कम बीम्स प्रर्ालीवर ववतवरत करण्यात येत िसली तरी, लाभािी वनवित झाल्ह्यानांतर  वववत्तय 
वशथतीच्या दृटीटीकोनातून सांबांवधत विल्ह्हावधकारी याांनी प्रत्यक्ष गरिेन सारच कोिागारातून रक्कम आहवरत 
करून  त्यानांतरच रक्कम शासन वनवित करेल िशा पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या िेट बकँ खात्यामध्ये 
ऑनलाईन पध्दतीने  हथतातांवरत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.  सदर वनधी िनावश्यकवरत्या कोिागारातून 
आहवरत करून बकँ खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मांिूर करण्यात आलेल्ह्या 
िन दानाच्या मयादेतच खचण करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कायणवाही प र्ण झाल्ह्यानांतर 
लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील विल्ह्हयाांच्या सांकेतथि ावर प्रवसध्द करण्यात यावा. या सवण 
स चनाांची  िांमलबिावर्ी करण्याची िबाबदारी सांबांवधत विल्ह्हावधकारी याांची राहील.  

5.  सदर वनधीतून करण्यात येत िसलेल्ह्या खचाचे लेखे वनधी आहवरत करण्यात येर्ाऱया 
कायालयाच्या थतरावर ठेवण्यात याव ेव करण्यात आलले्ह्या खचाचा कोिागार कायालये व महालेखापाल 
कायालयाशी त्रैमावसक ता मे  घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून  तसेच राज्य शासनाच्या 
वनधीमधून उपलब्ध करून वदलेला उपरोक्त वनधी खची पडल्ह्यानांतर तातडीने वनधीची उपयोवगता 
प्रमार्पत्रे सांबांवधताांकडून प्राप्त करून घेवून एकवत्रतवरत्या शासनास सादर करण्याची िबाबदारी 
ववभागीय आय क्त याांची राहील.   
 



शासन वनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3 
 

प्टीठ 4 पैकी 4 

6.    वरील प्रयोिनासाठी प्रधान लेखाशीिण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्या वनवारर्ासाठी ििणसहाय, 02 
प र चक्रीवाद े इत्यादी िांतगणत सोबतच्या वववरर्पत्रात दशणववलेल्ह्या लखेावशिाखाली प रवर्ी 
मागर्ीव्दारे उपलब्ध केलेल्ह्या वनधीमधून खचण करण्यात यावा.   
 

7.  सदर शासन वनर्णय महाराटीर शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथि ावर उपलब्ध 
करण्यात आला िसून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक  202211171458071019  िसा आहे. 

महाराटीराचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाांने, 
 

 
 

                (सांिय औ. धारूरकर) 
                 उप सवचव, महाराटीर शासन 

प्रवत, 
1. मा.म ख्यमांत्री याांच ेिपर म ख्य  सवचव,मांत्रालय,म ांबई, 
2. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानपवरिद/ववधानसभा, महाराटीर ववधानभवन,म ांबई 
3. ववधानमांड ाचे सवण सन्माननीय सदथय, 
4. मा.उपम ख्यमांत्री याांचे सवचव,मांत्रालय,म ांबई 
5. िपर म ख्य सवचव ( ववत्त ), मांत्रालय,म ांबई, 
6. ववभागीय आय क्त, प रे् व औांरगाबाद 
7. सवण सांबांवधत विल्ह्हावधकारी 
8. महालेखापाल (लेखा व िन ज्ञयेता) 1/2, महाराटीर, म ांबई/नागपरू, 
9. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराटीर,म ांबई/नागपूर,  
10. सांचालक, लेखा व कोिागारे ,म ांबई 
11. सवण सांबांवधत विल्ह्हा कोिागार िवधकारी 
12. वववत्तय सल्लागार व सहसवचव,मदत व प नवणसन प्रभाग,मांत्रालय,म ांबई 
13. कायासन िवधकारी (म-11/म-3), मदत व प नवणसन प्रभाग,मांत्रालय,म ांबई 
14. ववत्त ववभाग (कायासन व्यय-9/ििण-6),मांत्रालय,म ांबई 
15.  वनवड नथती (कायासन/ म-३ ). 

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


निधी
2245 2452 2245 2309 2245 2309 शेतीनिक ांच े

ब नधत  
क्षते्र

 निधी (2245 
2309) 

(रु.ल ख त )

1 औरांग ब द 286010 192954.31 13406.36 13406.36 0.00 0.00 192954.31 13406.36 26812.72
२ ज लि 369680 229472.83 17497.53 17497.53 33332.7 4778.08 262805.53 22275.61 39773.14
3 िरभणी 92737 56175.00 3819.90 3819.90 0 0.00 56175.00 3819.90 7639.80
४ हिंगोली 54876 12360.00 840.48 840.48 0.00 0.00 12360.00 840.48 1680.96
5 ि ांदेड 47368 18772.00 1276.50 1276.50 0.00 0.00 18772.00 1276.50 2553.00
६ बीड 351634 245032.09 16780.50 16780.50 54365.19 7461.74 299397.28 24242.24 41022.74
7 ल तुर 15787 14568.00 995.11 995.11 0.00 0.00 14568.00 995.11 1990.22

1218092 769334.23 54616.38 54616.38 87697.89 12239.82 857032.12 66856.20 121472.58
8 िणेु 32545 15906.25 1538.70 1538.70 0.00 0.00 15906.25 1538.70 3077.40
9 स त र 8765 2943.56 261.34 261.34 0.00 0.00 2943.56 261.34 522.68

10 सोल िरू 26142 23867.48 1801.00 1801.00 0.00 0.00 23867.48 1801.00 3602.00
67452 42717.29 3601.04 3601.04 0.00 0.00 42717.29 3601.04 7202.08

1285544 812051.52 58217.42 58217.42 87697.89 12239.82 899749.41 70457.24 128674.66

श सि निणणय, मिंसलू व वि नवभ ग क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3, नद. 17 िोव्िंेंबर, 2022  सोबतच ेप्रित्र
सप्टेंबर व ऑक्टोबर , २०२२ मध्ये शेतीनिक ांच्य  व  शेत जनमिीच्य  झ लेल्य  िुकस िीकनरत  नवतनरत कर वय च  लेख नशर्णनििं य तिनशल

अ.
क्र.

नजल्िं शेतकरी
सांख्य 

शेतीनिक ांच े
ब नधत 
क्षते्र   (2 
िें.ियंत)

 निधी शेतीनिक ांच े
ब नधत 

क्षते्र   (2 िें. ते 
3 िें.)

एकुण एकुण  शेतीनिक ांच्य  
िुकस िीकनरत  नवतनरत

 निधी (2245 
2452+2245 2309) 

(रु.ल ख त )

एकुण औरांग ब द

एकूण िणेु 
एकुण र ज्य 




