चालु हं गामामध्ये शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या
नुकसानीसाठी

बाधित

शेतकऱयांना

मदत

दे ण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन
महसुल व वन धवभाग
शासन धनर्णय, क्रमांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.292/म-3
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
धदनांक : १४ सप्टें बर, 2022.
वाचा : 1) शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाग क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म-3, धद.13.05.2015
२) शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.253/म-३,धद.22.08.2022
3) समक्रमांकाचे शासन पत्र धद.25.08.2022.
4) धवभागीय आयुक्त, औरं गाबाद यांचे पत्र क्र. 2022/मशाका/नै.आ/काधव-1154,
धद.06.09.2022.
5) शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाग, क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3, धद.08.09.2022.
प्रस्तावना:
अधतवृष्ट्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीधपकांचे नुकसान झाल्यास पुढील
हं गामामध्ये उपयोगी पडावे याकधरता शेतकऱयांना धनधवष्ट्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हं गामात
एक वेळेस याप्रमार्े राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिीमिून धवधहत दराने मदत दे ण्यात येते. तसेच, राज्य
आपत्तीप्रधतसाद धनिीच्या इतर मान्य बाबींकधरता दे खील धवधहत दराने मदत दे ण्यात येते. राज्यात जुलै,२०२२
मध्ये झालेल्या अधतवृष्ट्टी व पुरामुळे धवधवि धजल्यात शेतीधपकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱयांना
धनधवष्ट्ठा अनुदान स्वरूपात मदत दे ण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकधरता मदत दे ण्याबाबत धद.10.08.2022
रोजीच्या मंधत्रमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या धनर्णयास अनुसरुन, शासन धनर्णय महसूल व वन धवभाग
क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.253/म-3, धद.22.08.2022 अन्वये जून ते ऑक्टोबर, २०२2 या कालाविीतील
अधतवृष्ट्टी, पूर यासारख्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे राज्यात धवधवि धजल्हयात होर्ाऱया शेतीधपकांच्या
नुकसानीकधरता बाधित शेतकऱयांना खालीलप्रमार्े वाढीव दराने धनधवष्ट्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान
करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात आली आहे.
अ.क्र.
१.

बाब
धजरायत

धपकांच्या

नुकसानीसाठी
२.

बागायत

धपकांच्या

नुकसानीसाठी
३.

प्रचधलत दर
 रू.6800/- प्रधत हे क्टर,

मदतीचे वाढीव दर


२ हे क्टरच्या मयादे त
 रू.13,500/- प्रधत हेक्टर,

रू.13600/- प्रधत हे क्टर,
३ हे क्टरच्या मयादे त



रू.27,000/- प्रधत हेक्टर,

२ हे क्टरच्या मयादे त

3 हे क्टरच्या मयादे त

बहु वार्गिक धपकांच्या

 रू 18000/- प्रधत हे क्टर,

 रू 36,000/- प्रधत हेक्टर,

नुकसानीसाठी मदत

2 हे क्टरच्या मयादे त

3 हे क्टरच्या मयादे त

तसेच इतर नुकसानीकरीता शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाग धद.11.08.2021 अन्वये ज्या
बाबींकधरता वाढीव दराने मदत अनुज्ञय
े करण्यात आली होती त्याच दराने या कालाविीसाठी मदत अनुज्ञेय
करण्यात आली आहे . उवणधरत बाबींसाठी शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाग धद.13.5.2015 अन्वये धवधहत
करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिीच्या दराने मदत अनुज्ञय
े आहे .

शासन धनर्णय क्रमांकः सीएलएस-2022/प्र.क्र.292/म-3

चालू हं गामामध्ये लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन धजल्यामध्ये मोठ्या प्रमार्ात शंखी
गोगलगायीमुळे शेतीधपकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. केंद्र शासनाने
जाधहर केलेल्या धवधवि नैसर्गगक आपत्तीमध्ये Pest Attack या नैसर्गगक आपत्तीचा समावेश आहे. राज्य
मंधत्रमंडळाच्या धद.16.08.2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील धनदे शानुसार, चालु हं गामात शंखी
गोगलगायीमुळे झालेल्या शेतीधपकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन धवधहत नमुन्यात धनिी मागर्ीचे प्रस्ताव
शासनाकडे स्वतंत्रधरत्या पाठधवण्यात यावेत, अशा स्वरुपाच्या सूचना वर अ.क्र.3 येथे नमूद धद.25.08.2022
च्या पत्रान्वये सवण धवभागीय आयुक्त यांना दे ण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार वर अ.क्र.4 येथे नमूद
धद.06.09.2022 च्या पत्रान्वये धवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडू न गोगलगायीमुळे शेतीधपकांच्या
झालेल्या नुकसानीकधरता बाधित शेतकऱयांना मदत दे ण्यासाठी आवश्यक असलेला धनिी मागर्ीचा प्रस्ताव
शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार बाधित शेतकऱयांना शेतीधपकांचे नुकसान याकधरता मदतीचे वाटप
करण्यासाठी धनिी धवतधरत करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
शासन धनर्णय:
चालू हं गामामध्ये लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन धजल्यांमध्ये शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या
शेतीधपकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत दे ण्याकधरता राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिी व राज्य शासनाच्या
धनिीमिून संदभण क्र. 2 येथील शासन धनर्णयान्वये धनधित केलेल्या दरानुसार एकूर् रु. 9858.80 लक्ष (अक्षरी
रुपये अठ्ठ्यान्नव कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका धनिी या शासन धनर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र
अ-1 व प्रपत्र अ-2 मध्ये धजल्हा धनहाय दशणधवल्याप्रमार्े धवभागीय आयुक्त यांचेमाफणत धजल्यांना धवतरीत
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे .
2.

या शासन धनर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ-1 व प्रपत्र अ-2 प्रमार्े कायासन म-11 यांनी धवत्त

धवभागाकडू न धवधहत कायणपध्दतीनुसार धनिी उपलब्ि करुन घेऊन हा धनिी धवभागीय आयुक्त यांना तात्काळ
धवतधरत करावा.
3.

वरील धनिी खचण करताना संदभािीन सवण शासन धनर्णयातील सूचनांचे व धनकिांचे काटे कोरपर्े पालन

करण्यात यावे. संदभािीन क्र.२ येथील धद.22.08.2022 च्या शासन धनर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर मंजूर
करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिीच्या (SDRF) संदभािीन क्रमांक 1 व
2 येथील शासन धनर्णयातील दराने

मदत प्रदान करण्यासाठी

राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिीच्या

लेखाशीिाखाली धवतधरत करण्यात आलेला धनिी खचण करण्यात यावा आधर् वाढीव मंजूर दर वजा राज्य
आपत्ती प्रधतसाद धनिीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खचाची रक्कम राज्य शासनाच्या धनिीमिुन धवतधरत
करण्यात आलेल्या धनिीतून भागधवण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी धनिी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच
प्रयोजनासाठी सदर धनिी खचण करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गगक
आपत्तीकधरता धवधहत केलेल्या अटी व शतींची पूतणता होत असल्याची खात्री सवण संबधं ितांनी करावी. तसेच ही
मदत दे ताना वर नमूद अ.क्र. 5 येथील शासन धनर्णयाव्दारे बाधितांना धवतरीत करण्यात आलेल्या धनिीचा
धवचार करुन व्व्दरुक्ती होर्ार नाही याची दक्षता सवण धजल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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4.

पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभाथी धनधित करण्यात यावेत. या शासन धनर्णयान्वये संपर्
ू ण रक्कम

बीम्स प्रर्ालीवर धवतधरत करण्यात येत असली तरी, लाभाथी धनधित झाल्यानंतर

धवधत्तय धशस्तीच्या

दृष्ट्टीकोनातून संबधं ित धजल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोिागारातून रक्कम आहधरत करून
त्यानंतरच रक्कम लाभाथ्यांय्च्या थेट बक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंधरत करण्याबाबत दक्षता
घ्यावी. सदर धनिी अनावश्यकधरत्या कोिागारातून आहधरत करून बक खात्यामध्ये काढू न ठे वण्यात येवू नये.
या आदे शान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मयादे तच खचण करण्यात यावा. लाभाथ्यांयाना मदत
वाटपाची कायणवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभाथ्यांय्ची यादी व मदतीचा तपशील धजल्हयांच्या संकेतस्थळावर
प्रधसध्द करण्यात यावा. या सवण सुचनांची अंमलबजावर्ी करण्याची जबाबदारी संबधं ित धजल्हाधिकारी यांची
राहील.
5.

सदर धनिीतून करण्यात येत असलेल्या खचाचे लेखे धनिी आहधरत करण्यात येर्ाऱया कायालयाच्या

स्तरावर ठे वण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खचाचा कोिागार कायालये व महालेखापाल कायालयाशी
त्रैमाधसक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रधतसाद धनिीमिून तसेच राज्य शासनाच्या धनिीमिून
उपलब्ि करून धदलेला उपरोक्त धनिी खची पडल्यानंतर तातडीने धनिीची उपयोधगता प्रमार्पत्रे
संबधं ितांकडू न प्राप्त करून घेवून एकधत्रतधरत्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी धवभागीय आयुक्त यांची
राहील.
6.

वरील प्रयोजनासाठी प्रिान लेखाशीिण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्या धनवारर्ासाठी अथणसहाय, 02 पुर

चक्रीवादळे इत्यादी अंतगणत सोबतच्या प्रपत्रात दशणधवलेल्या लेखाधशिाखाली पुनणधवधनयोजनाव्दारे उपलब्ि
करुन दे ण्यात येर्ाऱया धनिीमिून खचण करण्यात यावा.
7. सदर आदेश, शासन पधरपत्रक, धवत्त धवभाग क्र. अथणसं-2022/प्र.क्र.43/अथण-3, धद.04.04.2022 अन्वये
प्रशासकीय धवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात धवधहत अटी व शतींची पूतणता झाल्याची खात्री
करुन हा धनिी धवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
8.

सदर शासन धनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202209141146003019 असा आहे . हा आदे श धडजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar
Date: 2022.09.14 14:43:30 +05'30'
( संजय औ. िारूरकर )
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सधचव,मंत्रालय,मुंबई,
2. मा. धवरोिी पक्षनेता, धविानपधरिद/धविानसभा, महाराष्ट्र धविानभवन,मुंबई
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3. धविानमंडळाचे सवण सन्माननीय सदस्य,
4. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सधचव,मंत्रालय,मुंबई
5. अपर मुख्य सधचव ( धवत्त ), मंत्रालय,मुंबई,
6. धवभागीय आयुक्त सवण ,
7. धजल्हाधिकारी , बीड, लातूर व उस्मानाबाद,
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 1/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,
9. महालेखापाल (लेखा पधरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर,
10. संचालक, लेखा व कोिागारे ,मुंबई
11. धजल्हा कोिागार अधिकारी, बीड, लातूर व उस्मानाबाद,
12. मा.मंत्री ( मदत व पुनवणसन) यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
13. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनवणसन) यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
14. धवधत्तय सल्लागार व सहसधचव,मदत व पुनवणसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई
15. कायासन अधिकारी (म-11/म-3), मदत व पुनवणसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई
16. धवत्त धवभाग (कायासन व्यय-9/अथण-6),मंत्रालय,मुंबई
17. धनवड नस्ती (कायासन/ म-३ )

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4

माहे िून ते ऑगस्ट 2022 या कालािधीत गोगलगायीमुळे 33 टक्के िेक्षा िास्त नुकसान झालेल्या शेतीजिके /फळजिकाांच्या नुकसानीचा तिजशल
शासन जनणणय , क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.292/म-3,जद.14.09.2022 सोबतचे प्रित्र अ-1
जिजिध जिकाांखालील एकजत्रत बाजधत क्षेत्र 2 ियंत (हे )
अ.क्र

जिल्याचे नाि

बाजधत
शेतक-याांची सांख्या

जिरायत

बागायत

फळजिके

एकूण

जितरीत जनधी (लाखात) 2245 2452
जिरायत रु

बागायत रु

फळजिके रु

6800 प्रती

135000

18000 प्रती

हे

प्रती हे

हे

एकूण

जितरीत जनधी (लाखात) 2245 2309
जिरायत रु

बागायत रु

फळजिके रु

6800 प्रती

135000

18000 प्रती

हे

प्रती हे

हे

एकूण

1

बीड

12959

3822.35

0.00

0.00

3822.35

259.92

0.00

0.00

259.92

259.92

0.00

0.00

259.92

2

लातूर

92652

59764.30

0.00

0.00

59764.30

4063.97

0.00

0.00

4063.97

4063.97

0.00

0.00

4063.97

3

उस्मानाबाद

401

283.83

0.00

0.00

283.83

19.30

0.00

0.00

19.30

19.30

0.00

0.00

19.30

106012

63870.48

0.00

0.00

63870.48

4343.19

0.00

0.00

4343.19

4343.19

0.00

0.00

4343.19

एकूण जिभाग

शासन जनणणय , क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.292/म-3,जद.14.09.2022 सोबतचे प्रित्र अ-2
जिजिध जिकाांखालील एकजत्रत बाजधत क्षेत्र 2 ते 3 (हे ) ियंत
अ.क्र

1

जिल्याचे नाि

लातूर
एकूण जिभाग

बाजधत
शेतक-याांची सांख्या

जिरायत

बागायत

फळजिके

एकूण

जितरीत जनधी (लाखात) 2245 2309
जिरायत रु

बागायत रु

फळजिके रु

13600 प्रती

27000

36000 प्रती

हे

प्रती हे

हे

एकूण

12984

8620.70

0.00

0.00

8620.70

1172.42

0.00

0.00

1172.42

12984

8620.70

0.00

0.00

8620.70

1172.42

0.00

0.00

1172.42

