
जून  ते ऑगस्ट, २०२2 परं्यत राज्र्यातील विविध 
वजल्हर्यात अवतिृष्टीमुळे तसचे उद्भिलले्र्या 
परूपवरस्स्ितीमुळे झालले्र्या नुकसानीसाठी बावधत 
शेतकऱर्याांना िाढीि दराने मदत देण्र्याबाबत.... 

महाराष्र शासन 
महसुल ि िन विभाग 

शासन वनर्णर्य, क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मांत्रालर्य, मुांबई - 400 032 
वदनाांक :  08 सप्टेंबर, 2022. 

 

िाचा :   1)  शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म-3, वद.13.05.2015 
२) शासन वनर्णर्य, महसलू ि िन विभाग, क्र. सीएलएस-२०२2/प्र.क्र.253/म-३,वद.22.08.2022 
3) विभागीर्य आर्यकु्त,नावशक र्याांच ेपत्र क्र.मशा/कार्या-२/टांचाई/२०२2/ज-३, जा.क्र.11968,  
    वद.02.09.2022. 
4) विभागीर्य आर्यकु्त, औरांगाबाद र्याांच ेपत्र क्र. :-2022/मशाका/नै.आ/कावि-1153,  
     वद.05.09.2022. 
5) विभागीर्य आर्यकु्त, अमरािती र्याांच ेपत्र क्र.उपआ/नै.आ./पनुिण/म.स./कावि-248/249,  
    वद.05.09.2022 ि वद.05.09.2022. 
6) विभागीर्य आर्यकु्त, नागपरु र्याांच ेपत्र क्र.मशा-७ (५)/नै.आ.व्र्य./कावि-423/२०२2,  
     वद.06.09.2022. 
7) विभागीर्य आर्यकु्त, कोकर् र्याांच ेपत्र क्र.मशा/कार्या-६/ नै.आ./माहे जून ते  ऑगस्ट,    
2022/शेवप.नुक/कावि /2022,वद.07.09.2022. 
8) विभागीर्य आर्यकु्त, परेु् र्याांच ेपत्र क्र.मह-3/नै.आ./कावि/253/2022, वद.07.09.2022. 

 

 प्रस्तािना: 
 अवतिृष्टी, परू ि चक्रीिादळ र्या सारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे शेतीवपकाांच ेनुकसान झाल्र्यास पढुील 
हांगामामध्रे्य उपर्योगी पडाि ेर्याकवरता शेतकऱर्याांना वनविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्िरूपात एका हांगामात 
एक िळेेस र्याप्रमारे् राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून विवहत दराने मदत देण्र्यात रे्यते. तसेच, राज्र्य 
आपत्तीप्रवतसाद वनधीच्र्या इतर मान्र्य बाबींकवरता देखील विवहत दराने मदत देण्र्यात रे्यते. राज्र्यात जुलै,२०२२ 
मध्रे्य झालेल्र्या अवतिृष्टी ि परुामुळे विविध वजल्यात शेतीवपकाांच े नुकसान झालेल्र्या बावधत शेतकऱर्याांना 
वनविष्ठा अनुदान स्िरूपात मदत देण्र्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकवरता मदत देण्र्याबाबत वद.10.08.2022 
रोजीच्र्या मांवत्रमांडळ बठैकीमध्रे्य घेतलेल्र्या वनर्णर्यास अनुसरुन, शासन वनर्णर्य महसूल ि िन विभाग 
क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.253/म-3, वद.22.08.2022 अन्िरे्य जून ते ऑक्टोबर, २०२2 र्या कालािधीतील 
अवतिृष्टी, परू र्यासारख्र्या नैसर्गगक आपत्तीमुळे राज्र्यात विविध वजल्हर्यात होर्ाऱर्या शेतीवपकाांच्र्या 
नुकसानीकवरता बावधत शेतकऱर्याांना खालीलप्रमारे् िाढीि दराने वनविष्ठा अनुदान स्िरुपात मदत प्रदान 
करण्र्यास शासनाची मान्र्यता देण्र्यात आली आहे.  
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अ.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. बहुिार्गिक वपकाांच्र्या  

नुकसानीसाठी मदत 
 रू 18000/- प्रवत हेक्टर, 

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

3 हेक्टरच्र्या मर्यादेत 
 

तसेच इतर नुकसानीकरीता शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग वद.11.08.2021 अन्िर्य े
ज्र्या बाबींकवरता िाढीि दराने मदत अनुज्ञरे्य करण्र्यात आली होती त्र्याच दराने र्या कालािधीसाठी 
मदत अनुज्ञरे्य करण्र्यात आली आहे. उिणवरत बाबींसाठी शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग 
वद.13.5.2015 अन्िर्य े विवहत करण्र्यात आलेल्र्या राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या दराने मदत 
अनुज्ञरे्य आहे.  

जून ते ऑगस्ट, 2022 र्या कालािधीत झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे तसेच राज्र्यात विविध वजल्हर्यात 
उद्भिलेल्र्या परूपवरस्स्ितीमळेु सािणजवनक मालमत्ता/शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी सांदभण क्र.2 रे्यिील 
वद.22.8.2022 च्र्या शासन वनर्णर्यान्िरे्य विवहत करण्र्यात आलेल्र्या दराने मदत देण्र्यासाठी आिश्र्यक 
असलेल े वनधी मागर्ीच ेप्रस्ताि सिण विभागीर्य आर्यकु्त र्याांच्र्याकडून मागविण्र्यात आल ेहोते. त्र्यानुसार 
ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२2 परं्यत अवतिृष्टीमुळे शेतीवपकाांच्र्या झालेल्र्या नुकसानीकवरता बावधताांना मदत 
देण्र्यासाठी आिश्र्यक असलेल्र्या वनधीचे प्रस्ताि विभागीर्य आर्यकु्त र्याांचेकडुन सांदभाधीन क्रमाांक 3 ते ८ 
रे्यिील पत्रान्िरे्य प्राप्त झाले आहेत. त्र्यानुसार बावधत शेतकऱर्याांना शेतीवपकाांचे नुकसान ि शेतजवमनीच े
नुकसान र्याकवरता मदतीच े िाटप करण्र्यासाठी वनधी वितवरत करण्र्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन 
होती.  

 शासन वनर्णर्य:  

 जून ते ऑगस्ट,2022 र्या कालािधीत राज्र्यात झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे ि परू पवरस्स्ितीमुळे 
शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी बावधताांना मदत देण्र्याकवरता राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी ि राज्र्य 
शासनाच्र्या वनधीमधून  सांदभाधीन क्र.1 ि 2 रे्यिील शासन वनर्णर्यान्िरे्य वनवित केलेल्र्या दरानुसार एकूर् 
शेतीवपके ि शेतजवमनीच्र्या नुकसानीकवरता अनुक्रमे रू.344525.55 लक्ष ि रु.5645.66 लक्ष असा 
एकूर् रु. 350171.21 लक्ष (अक्षरी रुपर्ये तीन हजार पाचशे एक कोटी एकाहत्तर लक्ष एकिीस हजार 
फक्त) इतका वनधी र्या शासन वनर्णर्यासोबत जोडलेल्र्या प्रपत्र अ-1 ि प्रपत्र अ-2 मध्रे्य वजल्हा वनहार्य 
दशणविल्र्याप्रमारे् विभागीर्य आर्यकु्त र्याांचेमाफण त वजल्याांना वितरीत करण्र्यास शासनाची मांजूरी देण्र्यात रे्यत 
आहे.  

2.   र्या शासन वनर्णर्यासोबत जोडलेल्र्या प्रपत्र अ-1 ि प्रपत्र अ-2 प्रमारे् विभागीर्य आर्यकु्त र्याांच्र्याकडून 
लेखाशीिणवनहार्य वनधी मागर्ीनुसार विभागाच्र्या बीम्स प्रर्ालीिर उपलब्ध असलले्र्या वनधीमधून शक्र्य 
वततक्र्या विभागाांकवरता विभागीर्य आर्यकु्त र्याांना कार्यासन म-11 र्याांनी तात्काळ वनधी वितवरत करािा. 
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उिणवरत वनधी वित्त विभागाकडून पनुणविवनर्योजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेऊन विभागीर्य आर्यकु्त र्याांना 
तातडीने वितवरत करािा. 

3.      िरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सिण शासन वनर्णर्यातील सुचनाांच ेि वनकिाांचे काटेकोरपरे् 
पालन करण्र्यात र्यािे. सांदभाधीन क्र.२ रे्यिील वद.22.08.2022  च्र्या शासन वनर्णर्यान्िरे्य मदतीच ेिाढीि 
दर मांजूर करण्र्यात आल ेआहेत.  त्र्या िाढीि दरापैकी  राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या (SDRF)  सांदभाधीन 
क्रमाांक 1 ि 2 रे्यिील शासन वनर्णर्यातील दराने  मदत प्रदान करण्र्यासाठी  राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या 
लेखाशीिाखाली वितवरत करण्र्यात आलेला वनधी खचण करण्र्यात र्यािा  आवर्  िाढीि मांजूर दर िजा  राज्र्य 
आपत्ती प्रवतसाद वनधीचे दर र्यातील फरकाच्र्या मदतीच्र्या खचाची रक्कम  राज्र्य शासनाच्र्या वनधीमधुन 
वितवरत करण्र्यात आलेल्र्या वनधीतून भागविण्र्यात र्यािा. ज्र्या प्रर्योजनासाठी वनधी मांजूर करण्र्यात आला 
आहे त्र्याच प्रर्योजनासाठी सदर वनधी खचण करण्र्यात र्यािा. ही मदत देताना कें द्र शासनाने चक्रीिादळ, परू 
इत्र्यादी नैसर्गगक आपत्तीकवरता विवहत केलेल्र्या अटी ि शतींची पतूणता होत असल्र्याची खात्री सिण 
सांबांवधताांनी करािी. तसेच राज्र्य शासनाने घोवित केलेल्र्या अवतिृष्टी र्या नैसर्गगक आपत्तीकवरता 
अवतिृष्टीच्र्या वनकिानुसार मांडळामध्रे्य 24 तासात 65 वम.मी.पेक्षा जास्त नोंद झाललेी असल्र्यास आवर् 
त्र्यामुळे मांडळातील गािामध्रे्य 33 टक्केपेक्षा जास्त शेतीवपकाांचे नुकसान झालेल े असल्र्यास ही मदत 
अनुज्ञरे्य राहील. ही मदत देताना स्व्दरुक्ती होर्ार नाही र्याची दक्षता घेण्र्यात र्यािी. त्र्याप्रमारे्, 
शेतजवमनीतील गाळ, डोंगराळ शेतजवमनीिरील मातीचा वढगारा (मलबा) काढरे्, मत्स्र्य शेती दुरुस्ती 
कररे्/ मातीचा िर काढरे्/पिुिणत कररे् आवर् दरड कोसळरे्, जवमन खरडरे्, खचरे् ि नदी पात्र/प्रिाह 
बदलल्र्यामुळे शेतजमीन िाहून जारे्  र्यामुळे शेतजमीन ि इतर नुकसानीसाठी वदली जार्ारी मदत केिळ 
2 हेक्टर मर्यादेपरं्यत जमीन धारर् करर्ाऱर्या शेतकऱर्याांनाच अनुज्ञरे्य असून र्या लाभार्थ्र्यांनी इतर कोर्त्र्याही 
शासकीर्य र्योजनेखाली मदत अििा अिणसहाय्र्य/ अनुदान घेतलेल ेनसाि.े   

4.   पांचनामे करण्र्यात आल्र्यानांतर लाभािी वनवित करण्र्यात र्यािते. र्या शासन वनर्णर्यान्िरे्य सांपरू्ण 
रक्कम बीम्स प्रर्ालीिर वितवरत करण्र्यात रे्यत असली तरी, लाभािी वनवित झाल्र्यानांतर  विवत्तर्य 
वशस्तीच्र्या दृष्टीकोनातून सांबांवधत वजल्हावधकारी र्याांनी प्रत्र्यक्ष गरजेनुसारच कोिागारातून रक्कम आहवरत 
करून  त्र्यानांतरच रक्कम लाभार्थ्र्यांच्र्या िेट बकँ खात्र्यामध्रे्य ऑनलाईन पध्दतीने  हस्तातांवरत करण्र्याबाबत 
दक्षता घ्र्यािी.  सदर वनधी अनािश्र्यकवरत्र्या कोिागारातून आहवरत करून बकँ खात्र्यामध्रे्य काढून ठेिण्र्यात 
रे्यिू नरे्य. र्या आदेशान्िरे्य मांजूर करण्र्यात आलेल्र्या अनुदानाच्र्या मर्यादेतच खचण करण्र्यात र्यािा. 
लाभार्थ्र्याना मदत िाटपाची कार्यणिाही परु्ण झाल्र्यानांतर लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि मदतीचा तपशील वजल्हर्याांच्र्या 
सांकेतस्िळािर प्रवसध्द करण्र्यात र्यािा. र्या सिण सुचनाांची  अांमलबजािर्ी करण्र्याची जबाबदारी सांबांवधत 
वजल्हावधकारी र्याांची राहील.  

5.  सदर वनधीतून करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या खचाच े लेखे वनधी आहवरत करण्र्यात रे्यर्ाऱर्या 
कार्यालर्याच्र्या स्तरािर ठेिण्र्यात र्याि ेि करण्र्यात आलले्र्या खचाचा कोिागार कार्यालरे्य ि महालेखापाल 
कार्यालर्याशी त्रैमावसक ताळमेळ घेण्र्यात र्यािा. राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून  तसेच राज्र्य शासनाच्र्या 
वनधीमधून उपलब्ध करून वदलेला उपरोक्त वनधी खची पडल्र्यानांतर तातडीने वनधीची उपर्योवगता 



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

 

पृष्ठ 4 पैकी 4 

प्रमार्पत्र े सांबांवधताांकडून प्राप्त करून घेिून एकवत्रतवरत्र्या शासनास सादर करण्र्याची जबाबदारी 
विभागीर्य आर्यकु्त र्याांची राहील.   

6.    िरील प्रर्योजनासाठी प्रधान लेखाशीिण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्र्या वनिारर्ासाठी अिणसहार्य, 02 
परु चक्रीिादळे इत्र्यादी अांतगणत सोबतच्र्या वििरर्पत्रात दशणविलेल्र्या लेखावशिाखाली 
पनुणविवनर्योजनाव्दारे उपलब्ध केलेल्र्या वनधीमधून खचण करण्र्यात र्यािा.   
7.  सदर आदेश, शासन पवरपत्रक, वित्त विभाग क्र. अिणसां-2022/प्र.क्र.43/अिण-3, वद.04.04.2022 
अन्िरे्य प्रशासकीर्य विभागास प्रदान करण्र्यात आलेल्र्या अवधकारात विवहत अटी ि शतींची पतूणता झाल्र्याची 
खात्री करुन हा वनधी वितरीत करण्र्यात रे्यत आहेत.   

8.  सदर शासन वनर्णर्य महाराष्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्र्यात आला असून त्र्याचा साांकेताांक क्रमाांक 202209081736051919 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे.  

महाराष्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार ि नािाांने, 
 

 
( सांजर्य औ. धारूरकर ) 

 उप सवचि, महाराष्र शासन 

प्रवत, 
1. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांचे अपर मुख्र्य  सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई, 
2. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरिद/विधानसभा, महाराष्र विधानभिन,मुांबई 
3. विधानमांडळाचे सिण सन्माननीर्य सदस्र्य, 
4. मा.उपमुख्र्यमांत्री र्याांच ेसवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
5. अपर मुख्र्य सवचि ( वित्त ), मांत्रालर्य,मुांबई, 
6. विभागीर्य आर्युक्त सिण , 
7. वजल्हावधकारी  सिण , 
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेर्यता) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपूर, 
9. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  
10. सांचालक, लेखा ि कोिागारे ,मुांबई 
11. वजल्हा कोिागार अवधकारी सिण , 
12. मा.मांत्री ( मदत ि पुनिणसन) र्याांच ेखाजगी सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
13. मा. राज्र्यमांत्री (मदत ि पुनिणसन) र्याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
14. विवत्तर्य सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालर्य,मुांबई 
15. कार्यासन अवधकारी (म-11/म-3), मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालर्य,मुांबई 
16. वित्त विभाग (कार्यासन व्र्यर्य-9/अिण-6),मांत्रालर्य,मुांबई 
17.  वनिड नस्ती (कार्यासन/ म-३ ) 

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


शेतकरी
सखं्या

बाधित 
क्षते्र

आवश्यक
मदत

शेतकरी सखं्या बाधित 
क्षते्र

आवश्यक
मदत

शेतकरी 
सखं्या

बाधित 
क्षते्र

आवश्यक
मदत

शेतकरी सखं्या बाधित 
क्षते्र

आवश्यक
मदत

१ जालना 2311.79 5560 1921.18 261.28 1267 334.01 90.18 71 56.60 20.38 6898 2311.79 371.84
२ परभणी 1179.00 1557 1179.00 160.34 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1557 1179.00 160.34
३ हिंगोली 113620.00 125575 111748.00 15197.73 8227 1857.00 501.39 168 15.00 5.40 133970 113620.00 15704.52
४ नादेंड 527491.00 740858 527141.00 71691.18 1039 314.00 84.78 49 36.00 12.96 741946 527491.00 71788.92
६ लातुर 27425.37 49154 27421.00 3729.26 0 0.00 0.00 6 4.37 1.57 49160 27425.37 3730.83
७ उस्मानाबाद 66723.20 75739 66723.20 9074.36 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 75739 66723.20 9074.36

738750.36 998443 736133.38 100114.15 10533 2505.01 676.35 294 111.97 40.31 1009270 738750.36 100830.81

८ नाधशक 8006.62 17053 7770.88 1056.84 1353 196.74 53.12 61 39 14.04 18467 8006.62 1124

९ िुळे 2221.65 3968 1983.49 269.75 423 177.6 47.95 106 60.56 21.8 4497 2221.65 339.5
१० नंदुरबार 246.23 858 234.27 31.86 19 11.96 3.23 0 0 0 877 246.23 35.09
११ जळगाव 7421.92 4941 3100.90 421.72 1112 791.58 213.72 5371 3529.44 1270.6 11424 7421.92 1906.04
12 अिंमदनगर 1319.5 19486 509.79 69.33 1792 775.36 209.35 132 34.35 12.37 21410 1319.5 291.05

19215.92 46306 13599.33 1849.50 4699 1953.24 527.37 5670 3663.35 1318.81 56675 19215.92 3695.68
13 अमरावती 308292.74 240980 256955.39 34945.93 2062 1252.51 338.18 48877 50084.84 18030.54 291919 308292.74 53314.65
14 अकोला 90665.29 104563 90479.94 12305.27 130 101.2 27.32 195 84.15 30.29 104888 90665.29 12362.88
15 यवतमाळ 389558.35 378301 389442.43 52964.17 116 79.07 21.35 44 36.85 13.27 378461 389558.35 52998.79
16 बलुडाणा 6009.68 10879 5966.39 811.43 101 35.35 9.54 18 7.94 2.86 10998 6009.68 823.83
17  वाधशम 1297.72 5855 1297.52 176.46 1 0.2 0.05 0 0 0 5856 1297.72 176.51

795823.78 740578 744141.67 101203.26 2410 1468.33 396.44 49134 50213.78 18076.96 792122.00 795823.78 119676.66
18 ठाणे 71.64 495 68.78 9.35 11 2.46 0.66 1 0.40 0.14 507 71.64 10.15
19 पालघर 281.22 1132 281.22 38.24 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1132 281.22 38.24
20 रायगड 1508.6 4073 1508.60 205.62 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4073 1508.6 205.62
21 रत्नाधगरी 40.46 97 38.65 5.72 0 0.75 0.68 17 1.06 1.50 114 40.46 7.9
22 हसिुदूगग 5.32 41 1.41 0.48 16 2.32 0.70 6 1.59 1.02 63 5.32 2.2

1907.24 5838 1898.66 259.41 27 5.53 2.04 24 3.05 2.66 5889 1907.24 264.11
23 नागपरू 242811.06 255903 236087.32 32107.88 10605 6221.11 1679.70 584 502.63 180.95 267092 242811.06 33968.53
24  विा  254094.4 231820 253823.18 34519.95 675 199.98 53.99 151 71.24 25.65 232646 254094.4 34599.59
25 भडंारा 24836.68 5251 2378.18 323.43 44241 22457.60 6063.55 1 0.90 0.32 49493 24836.68 6387.3
26 गोंधदया 12821.81 8435 3007.50 409.02 20310 9810.11 2648.73 9 4.20 1.51 28754 12821.81 3059.26
27 चदं्रपरू 221898.02 229978 221730.24 30155.31 350 136.88 36.96 34 30.90 11.12 230362 221898.02 30203.39
28 गडधचरोली 41172.95 35799 27733.88 3772.39 18834 13434.86 3627.41 4 4.21 1.52 54637 41172.95 7401.32

797634.92 767186 744760.3 101287.98 95015 52260.54 14110.34 783 614.08 221.07 862984 797634.92 115619.39
29 पणेु 2248.35 8944 2179.55 296.62 158 32.65 8.81 90 36.15 13.02 9192 2248.35 318.45
30 सातारा 199.85 934 193.02 26.61 48 6.83 1.84 0.00 0 0 982 199.85 28.45
31 सागंली 81.2 0 0 0 20 7.20 1.94 165 74 26.64 185 81.2 28.58
32 सोलापरू 25999.3 24520 22825.3 3104.24 2233 2148.70 580.15 1313 1025.3 369.1 28066 25999.3 4053.49
33 कोल्िंापरू 59.88 266 49.88 7.08 96 10.00 2.85 0 0 0 362 59.88 9.93

28588.58 34664 25247.75 3434.55 2555 2205.38 595.59 1568 1135.45 408.76 38787 28588.58 4438.9
2381920.80 2593015.00 2265781.09 308148.85 115239.00 60398.03 16308.13 57473.00 55741.68 20068.57 2765727.00 2381920.80 344525.55

शासन धनणगय क्रमाकं : सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3,धदनाकं 08.09.2022 सोबतच े प्रपत्र अ-1
जून, जुलै व ऑगस्ट २०२२ मध्ये शेतीधपकाचं्या झालेल्या नुकसानीचा तपशील

अ.
क्र.

एकुण (रुपये लाखात ) धजरायत क्षते्रधजल्िंा एकुण  बाधित क्षते्र आश्वाधसत हसचनाखालील क्षते्र बिुंवार्षिक धपकाखालील क्षते्र

एकुण औरंगाबाद

एकुण नाधशक

एकुण राज्य 

एकूण अमरावती

एकूण नागपरू

एकूण कोकण 

एकूण पणेु 



बाधित क्षते्र
 (हे.आर)

आवश्यक धििी 
(रु.37500 प्रधत
 हेक्टर प्रमाणे)

बाधित क्षते्र
 (हे.आर)

आवश्यक धििी 
(रु.12200

 प्रधत 
हेक्टर प्रमाणे)

एकूण क्षते्र एकूण धििी

1 जालिा 0 0 0 0 0 0 0
2 परभणी 0 0 0 0 0 0 0
3 हहगोली 0 0 0 0 0 0 0
4 िाांदेड 0 0 0 0 0 0 0
5 बीड 0 0 0 0 0 0 0
6 लातुर 3 9.16 3.44 0 0 9.16 3.44
7 उस्मािाबाद 0.75 0.28 0 0 0 0.28 0

3.75 9.44 3.44 0 0 9.44 3.44
8 अमरावती - 881.5 330.56 4707.55 574.32 5589.05 904.88
9 अकोला - 1724.4 646.65 0 0 1724.4 646.65

10 यवतमाळ - 939.78 352.42 2071.64 252.74 3011.42 605.16
11 बलुडाणा - 3.35 1.26 0 0 3.35 1.26
12  वाधिम - 0 0 0 0 0 0

0 3549.03 1330.89 6779.19 827.06 10328.22 2157.95
13 िागपरू 247 1363.58 511.34 572.76 69.87 1936.34 581.21
14  विा  - 4279.75 1604.9 2142.82 261.42 6422.57 1866.32
15 भांडारा - 4.55 1.71 7.65 0.93 12.2 2.64
16 गोंधदया - 0 0 83.55 10.20 83.55 10.2
17 चांद्रपरू - 1563.39 586.27 2534.93 309.26 4098.32 895.53
18 गडधचरोली 75 125.18 46.94 667.45 81.43 792.63 128.37

322 7336.45 2751.16 6009.16 733.11 13345.61 3484.27

325.75 10894.92 4085.49 12788.35 1560.17 23683.27 5645.66

िासि धिणणय क्रमाांक : सीएलएस-2022/प्र.क्र.297/म-3,धदिाांक 08.09.2022 सोबतच ेप्रपत्र अ-2 माहे जुि ते ऑगट 2022 या कालाविीतील अधतवृष्टी व 
परुामुळे झालेल्या जधमिीच्या िुकसािीबाबत तपिील

एकुण औरांगाबाद

एकूण अमरावती

एकूण िागपरू

एकुण राज्य 

एकूण क्षते्र व धििी
 (रुपये लाखात)

धजहाअ.क्र. बाधित गावे

िेतजधमि खरडूि / वाहूि गेल्यामुळै 
बाधित झालेले क्षते्र

िेतजमीिीवर 3 इांचा पके्षा
 अधिक जाडीचा गाळ 

साचल्यािे बािीत झालेले
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