जून ते ऑगस्ट, २०२2 पर्यंत राज्र्यातील विविध
सप्टें बर ि ऑक्टोंबर, २०२2 पर्यंत राज्र्यातील
विविध वजल्ह्यात िवति्टीटीळ े तसेच उद्भिलेल्ह्र्या
पूरपवरस्स्ितीळ े झालेल्ह्र्या नकसानीसाठी बावधत
शेतकऱर्याांना िाढीि दराने ळदत दे ण्र्याबाबत...
ळहाराटीर शासन
ळहसल ि िन विभाग
शासन वनर्णर्य क्रळाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/ळ-3
ळादाळ काळा रोड, हतात्ळा राजगरु चौक,
ळांत्रालर्य, ळांबई - 400 032
वदनाांक : 02 नोव्हें बर, 2022.
िाचा : 1) शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /ळ-3, वद.13.05.2015
२) शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.253/ळ-३,वद.22.08.2022
3) शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग सळक्रळाांक वद.8.9.2022, वद.14.09.2022 ि
वद.28.09.2022
४) शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.299/ळ-३,वद.13.10.2022
5) विभागीर्य आर्यक्त, औरांगाबाद र्याांचे पत्र क्र.२०२२/ळशाका/नै.आ./कावि-१५४५,
वद.29.10.2022
प्रस्तािना:
िवति्टीटी, पूर ि चक्रीिाद

र्या सारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीळ े शेतीवपकाांचे नकसान झाल्ह्र्यास पढील

हां गाळाळध्र्ये उपर्योगी पडािे र्याकवरता शेतकऱर्याांना वनविटीठा िनदान (Input subsidy) स्िरूपात एका हां गाळात
एक िे े स र्याप्रळार्े राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीळधून विवहत दराने ळदत दे ण्र्यात र्येते. तसेच, राज्र्य
आपत्तीप्रवतसाद वनधीच्र्या इतर ळान्र्य बाबींकवरता दे खील विवहत दराने ळदत दे ण्र्यात र्येते. राज्र्यात जलै,२०२२
ळध्र्ये झालेल्ह्र्या िवति्टीटी ि पराळ े विविध वजल्ह्यात शेतीवपकाांचे नकसान झालेल्ह्र्या बावधत शेतकऱर्याांना
वनविटीठा िनदान स्िरूपात ळदत दे ण्र्याबाबत, तसेच इतर नकसानीकवरता ळदत दे ण्र्याबाबत वद.10.08.2022
रोजीच्र्या ळांवत्रळांड

बैठकीळध्र्ये घेतलेल्ह्र्या वनर्णर्यास िनसरुन, शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग

क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.253/ळ-3, वद.22.08.2022 िन्िर्ये जून ते ऑक्टोबर, २०२2 र्या
कालािधीतील िवति्टीटी, पूर र्यासारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीळ े राज्र्यात विविध वजल्ह्हर्यात होर्ाऱर्या
शेतीवपकाांच्र्या नकसानीकवरता बावधत शेतकऱर्याांना खालीलप्रळार्े िाढीि दराने वनविटीठा िनदान स्िरुपात
ळदत प्रदान करण्र्यास शासनाची ळान्र्यता दे ण्र्यात आली आहे .
ि.क्र.
१.

बाब
वजरार्यत

वपकाांच्र्या

नकसानीसाठी
२.

बागार्यत

वपकाांच्र्या

नकसानीसाठी
३.

प्रचवलत दर
 रू.6800/- प्रवत हे क्टर,

ळदतीचे िाढीि दर


२ हे क्टरच्र्या ळर्यादे त
 रू.13,500/- प्रवत हेक्टर,

रू.13600/- प्रवत हे क्टर,
३ हे क्टरच्र्या ळर्यादे त



रू.27,000/- प्रवत हेक्टर,

२ हे क्टरच्र्या ळर्यादे त

3 हे क्टरच्र्या ळर्यादे त

बहिार्गिक वपकाांच्र्या

 रू 18000/- प्रवत हे क्टर,

 रू 36,000/- प्रवत हेक्टर,

नकसानीसाठी ळदत

2 हे क्टरच्र्या ळर्यादे त

3 हे क्टरच्र्या ळर्यादे त
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तसेच इतर नकसानीकरीता शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग वद.11.08.2021 िन्िर्ये
ज्र्या बाबींकवरता िाढीि दराने ळदत िनज्ञेर्य करण्र्यात आली होती त्र्याच दराने र्या कालािधीसाठी
ळदत िनज्ञेर्य करण्र्यात आली आहे. उिणवरत बाबींसाठी शासन वनर्णर्य, ळहसूल ि िन विभाग
वद.13.5.2015 िन्िर्ये विवहत करण्र्यात आलेल्ह्र्या राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या दराने ळदत
िनज्ञेर्य आहे.
जून ते ऑगस्ट, 2022 र्या कालािधीत झालेल्ह्र्या िवति्टीटीळ े तसेच राज्र्यात विविध वजल्ह्हर्यात
उद्भिलेल्ह्र्या पूरपवरस्स्ितीळ े सािणजवनक ळालळत्ता/शेतीवपकाांच्र्या नकसानीसाठी सांदभण क्र.2 र्येिील
वद.22.8.2022 च्र्या शासन वनर्णर्यान्िर्ये विवहत करण्र्यात आलेल्ह्र्या दराने ळदत दे ण्र्यासाठी आिश्र्यक
िसलेले वनधी ळागर्ीचे प्रस्ताि सिण विभागीर्य आर्यक्त र्याांच्र्याकडू न प्राप्त झाले होते. त्र्यानसार बावधत
शेतकऱर्याांना शेतीवपकाांचे नकसान ि शेतजवळनीचे नकसान र्याकवरता ळदतीचे िाटप करण्र्यासाठी एकूर्
रु.3935.45 कोटी इतका वनधी िर नळूद वद.8.9.2022, वद.14.09.2022 ि वद.28.09.2022 च्र्या शासन
वनर्णर्यान्िर्ये वितवरत करण्र्यास ळान्र्यता दे ण्र्यात आली आहे .
विभागीर्य आर्यक्त, औरांगाबाद र्याांच्र्याकडू न वद.29.10.2022 च्र्या पत्रान्िर्ये सप्टें बर ि ऑक्टोबर,
२०२२ र्या कालािधीत िवति्टीटीळ े झालेल्ह्र्या शेतीवपकाच्र्या नकसानीसाठी रु.5987.04 लक्ष इतक्र्या
रकळेचा वनधी ळागर्ीचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला आहे . त्र्यानसार वनधी वितरीत करण्र्यास ळान्र्यता
दे ण्र्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन होती.
शासन वनर्णर्य:
सप्टें बर ि ऑक्टोबर,2022 र्या कालािधीत राज्र्यात झालेल्ह्र्या िवति्टीटीळ े ि पूर पवरस्स्ितीळ े
शेतीवपकाांच्र्या ि शेतजवळनीच्र्या नकसानीसाठी बावधताांना ळदत दे ण्र्याकवरता राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी
ि राज्र्य शासनाच्र्या वनधीळधून सांदभाधीन क्र. 2 र्येिील शासन वनर्णर्यान्िर्ये वनवित केलेल्ह्र्या दरानसार

शेतीवपकाांच्र्या नकसानीसाठी एकूर् रु.5987.04 लक्ष (िक्षरी रुपर्ये एकोशसाठ कोटी सत्र्याऐांशी लक्ष
चार हजार फक्त) इतका वनधी उस्ळानाबाद वजल्ह्हर्याकवरता विभागीर्य आर्यक्त, औरांगाबाद र्याांच्र्याळाफणत
वितरीत करण्र्यास शासनाची ळांजूरी दे ण्र्यात र्येत आहे .
2.

र्या शासन वनर्णर्यासोबत जोडलेल्ह्र्या प्रपत्रात लेखाशीिणवनहार्य वनधी विभागीर्य आर्यक्त र्याांना

कार्यासन ळ-11 र्याांनी तात्का

वनधी वितवरत करािा. विभागीर्य आर्यक्त र्याांनी खालील िटीची पूतणता

झाल्ह्र्यानांतर सांबवां धत वजल्ह्हावधकारी र्याांना वनधी वितरीत करािा.

ि)

ळांवत्रळांड

उपसवळतीने घेतलेल्ह्र्या वनर्णर्याच्र्या िनिांगाने चालू हां गाळाळध्र्ये र्यापूिी सिण विभागाांना

शेतीवपकाांच्र्या नकसानीकवरता वितरीत करण्र्यात आलेल्ह्र्या ळदतीच्र्या वनधीळध्र्ये र्या प्रस्ताांिातगंत ळागर्ी
करण्र्यात आलेल्ह्र्या वनधीचा सळािेश नाही, र्याची दक्षता घेण्र्याची ि तशा स्िरुपाचे प्रळार्पत्र सिणसांबवां धत
वजल्ह्हावधकारी र्याांचे कडू न घेिून त्र्यानांतरच वनधी वितरीत करण्र्यात र्यािा.
ब)

जून ते ऑक्टोबर, 2022 र्या कालािधीत िवति्टीटी ि पूर र्याळ े राज्र्यातील विविध वजल्ह्यात

होर्ाऱर्या शेतीवपकाांच्र्या नकसानीसाठी िाढीि दराने ळदत दे ण्र्याबाबत ळहसूल ि िन विभाग, शासन वनर्णर्य
वद.22.8.2022 नसार वजरार्यत वपके, बागार्यत वपके ि बहिार्गिक वपकाांच्र्या नकसानीसाठी ळदतीचे दर
प्टीठ 4 पैकी 2
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िनक्रळे रु.13,600/- , रु.27,000/- ि रु.36,000/- प्रळार्े 3 हे क्टरच्र्या ळर्यादे त िसल्ह्र्याची खातरजळा
करुन वनधी वितरीत करण्र्यात र्यािा.
3.

िरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सिण शासन वनर्णर्यातील सचनाांचे ि वनकिाांचे काटे कोरपर्े

पालन करण्र्यात र्यािे. सांदभाधीन क्र.२ र्येिील वद.22.08.2022 च्र्या शासन वनर्णर्यान्िर्ये ळदतीचे िाढीि
दर ळांजूर करण्र्यात आले आहे त. त्र्या िाढीि दरापैकी राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या (SDRF) सांदभाधीन
क्रळाांक 1 ि 2 र्येिील शासन वनर्णर्यातील दराने ळदत प्रदान करण्र्यासाठी राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या
लेखाशीिाखाली वितवरत करण्र्यात आलेला वनधी खचण करण्र्यात र्यािा आवर् िाढीि ळांजूर दर िजा राज्र्य
आपत्ती प्रवतसाद वनधीचे दर र्यातील फरकाच्र्या ळदतीच्र्या खचाची रक्कळ राज्र्य शासनाच्र्या वनधीळधन
वितवरत करण्र्यात आलेल्ह्र्या वनधीतून भागविण्र्यात र्यािा. ज्र्या प्रर्योजनासाठी वनधी ळांजूर करण्र्यात आला
आहे त्र्याच प्रर्योजनासाठी सदर वनधी खचण करण्र्यात र्यािा. ही ळदत दे ताना केंद्र शासनाने चक्रीिाद , पूर
इत्र्यादी नैसर्गगक आपत्तीकवरता विवहत केलेल्ह्र्या िटी ि शतींची पूतणता होत िसल्ह्र्याची खात्री सिण
सांबवां धताांनी करािी. तसेच राज्र्य शासनाने घोवित केलेल्ह्र्या िवति्टीटी र्या नैसर्गगक आपत्तीकवरता
िवति्टीटीच्र्या वनकिानसार ळांड ाळध्र्ये 24 तासात 65 वळ.ळी.पेक्षा जास्त नोंद झालेली िसल्ह्र्यास आवर्
त्र्याळ े ळांड ातील गािाळध्र्ये 33 टक्केपेक्षा जास्त शेतीवपकाांचे नकसान झालेले िसल्ह्र्यास ही ळदत
िनज्ञेर्य राहील. ही ळदत देताना वद.8.09.2022, वद.14.09.2022 ि वद.28.09.2022 च्र्या शासन
वनर्णर्यान्िर्ये वितरीत केलेला वनधी विचारात घेऊन स्व्दरुक्ती होर्ार नाही र्याची दक्षता घेण्र्यात र्यािी.
4.

पांचनाळे करण्र्यात आल्ह्र्यानांतर लाभािी वनवित करण्र्यात र्यािेत. र्या शासन वनर्णर्यान्िर्ये सांपर्
ू ण

रक्कळ बीम्स प्रर्ालीिर वितवरत करण्र्यात र्येत िसली तरी, लाभािी वनवित झाल्ह्र्यानांतर विवत्तर्य
वशस्तीच्र्या दृटीटीकोनातून सांबवां धत वजल्ह्हावधकारी र्याांनी प्रत्र्यक्ष गरजेनसारच कोिागारातून रक्कळ आहवरत
करून त्र्यानांतरच रक्कळ लाभार्थ्र्यांच्र्या िेट बँक खात्र्याळध्र्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातांवरत करण्र्याबाबत
दक्षता घ्र्यािी. सदर वनधी िनािश्र्यकवरत्र्या कोिागारातून आहवरत करून बँक खात्र्याळध्र्ये काढू न ठे िण्र्यात
र्येिू नर्ये. र्या आदे शान्िर्ये ळांजूर करण्र्यात आलेल्ह्र्या िनदानाच्र्या ळर्यादे तच खचण करण्र्यात र्यािा.
लाभार्थ्र्याना ळदत िाटपाची कार्यणिाही पर्ण झाल्ह्र्यानांतर लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि ळदतीचा तपशील वजल्ह्हर्याांच्र्या
सांकेतस्ि ािर प्रवसध्द करण्र्यात र्यािा. र्या सिण सचनाांची िांळलबजािर्ी करण्र्याची जबाबदारी सांबवां धत
वजल्ह्हावधकारी र्याांची राहील.
5.

सदर वनधीतून करण्र्यात र्येत िसलेल्ह्र्या खचाचे लेखे वनधी आहवरत करण्र्यात र्येर्ाऱर्या

कार्यालर्याच्र्या स्तरािर ठे िण्र्यात र्यािे ि करण्र्यात आलेल्ह्र्या खचाचा कोिागार कार्यालर्ये ि ळहालेखापाल
कार्यालर्याशी त्रैळावसक ता ळे

घेण्र्यात र्यािा. राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीळधून तसेच राज्र्य शासनाच्र्या

वनधीळधून उपलब्ध करून वदलेला उपरोक्त वनधी खची पडल्ह्र्यानांतर तातडीने वनधीची उपर्योवगता
प्रळार्पत्रे सांबवां धताांकडू न प्राप्त करून घेिून एकवत्रतवरत्र्या शासनास सादर करण्र्याची जबाबदारी
विभागीर्य आर्यक्त र्याांची राहील.
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6.
पर

िरील प्रर्योजनासाठी प्रधान लेखाशीिण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्र्या वनिारर्ासाठी ििणसहार्य, 02
चक्रीिाद े

इत्र्यादी

िांतगणत

सोबतच्र्या

वििरर्पत्रात

दशणविलेल्ह्र्या

लेखावशिाखाली

पनणविवनर्योजनाव्दारे उपलब्ध केलेल्ह्र्या वनधीळधून खचण करण्र्यात र्यािा.
7.

सदर आदे श, शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग क्र.ििणसां-2022/प्र.क्र.43/ििण-3, वद.04.04.2022

िन्िर्ये प्रशासकीर्य विभागास प्रदान करण्र्यात आलेल्ह्र्या िवधकारात विवहत िटी ि शतींची पूतणता झाल्ह्र्याची
खात्री करुन हा वनधी वितरीत करण्र्यात र्येत आहे त.
8.

सदर शासन वनर्णर्य ळहाराटीर शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्ि ािर

उपलब्ध करण्र्यात आला िसून त्र्याचा साांकेताांक क्रळाांक 202211021457154319 िसा आहे . हा आदेश
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
ळहाराटीराचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदे शानसार ि नािाांने,
Digitally signed by Sanjay Audumbar
Dharurkar
Date: 2022.11.02 15:55:22 +05'30'
( सांजर्य औ. धारूरकर )
उप सवचि, ळहाराटीर शासन
प्रवत,
1. ळा.ळख्र्यळांत्री र्याांचे िपर ळख्र्य सवचि,ळांत्रालर्य,ळांबई,
2. ळा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरिद/विधानसभा, ळहाराटीर विधानभिन,ळांबई
3. विधानळांड ाचे सिण सन्ळाननीर्य सदस्र्य,
4. ळा.उपळख्र्यळांत्री र्याांचे सवचि,ळांत्रालर्य,ळांबई
5. िपर ळख्र्य सवचि ( वित्त ), ळांत्रालर्य,ळांबई,
6. विभागीर्य आर्यक्त, औांरगाबाद
7. वजल्ह्हावधकारी, उस्ळानाबाद
8. ळहालेखापाल (लेखा ि िनज्ञेर्यता) 1/2, ळहाराटीर, ळांबई/नागपूर,
9. ळहालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,ळहाराटीर,ळांबई/नागपूर,
10. सांचालक, लेखा ि कोिागारे ,ळांबई
11. वजल्ह्हा कोिागार िवधकारी. उस्ळानाबाद
12. विवत्तर्य सल्लागार ि सहसवचि,ळदत ि पनिणसन प्रभाग,ळांत्रालर्य,ळांबई
13. कार्यासन िवधकारी (ळ-11/ळ-3), ळदत ि पनिणसन प्रभाग,ळांत्रालर्य,ळांबई
14. वित्त विभाग (कार्यासन व्र्यर्य-9/ििण-6),ळांत्रालर्य,ळांबई
15. वनिड नस्ती (कार्यासन/ ळ-३).
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श सि निर्णय , महसूल व वि नवभ ग क्र.सीएलएस -2022/प्र.क्र.297/म-3, नद. 02 िोव्हेंबर , 2022 सोबतचे प्रित्र

सप्टें बर व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये शेतीनिक च्ां य व शेत जनमिीच्य झ लेल्य िुकस िीकनरत नवतनरत कर वय च लेख नशर्णनिह य तिनशल
अ.

नजल्ह

क्र.

शेतकरी
सांख्य

शेतीनिक च
ां े
ब नधत

निधी
2245 2452

शेतीनिक च
ां े
2245 2309

ब नधत

निधी
2245 2309

एकुर् शेतीनिक च्ां य

एकुर्
शेतीनिक च
ां े

निधी (2245

क्षेत्र (2

क्षेत्र (2 हे . ते

ब नधत

2309)

हे .ियंत )

3 हे .)

क्षेत्र

(रु.ल ख त)

िुकस िीकनरत नवतनरत
निधी (2245
2452+2245 2309)
(रु.ल ख त)

उस्म ि ब द

65006

38322.75

2611.36

2611.36

5620.00

764.32

43942.75

3375.68

5987.04

एकुर् औांरांग ब द

65006

38322.75

2611.36

2611.36

5620.00

764.32

43942.75

3375.68

5987.04
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