
ऑगस्ट  ते सप्टेंबर, २०२१ परं्यत राज्र्यातील 
विविध विल्हर्यात अवतिृष्टीमुळे तसेच 
उद्भिलले्र्या परूपवरस्स्ितीमुळे झालले्र्या 
नुकसानीसाठी बावधत शेतकऱर्याांना िाढीि दराने 
मदत देण्र्याबाबत (विभागीर्य आर्यकु्त, अमरािती, 
पणेु, ि विल्हावधकारी नावशक, िळगाि ि 
गोंवदर्या) .... 

महाराष्र शासन 
महसूल ि िन विभाग 

शासन वनणणर्य, क्रमाांक : सीएलएस-202१/प्र.क्र.242/म-3 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा रािगुरू चौक, 

मांत्रालर्य, मुांबई - 400 032 
वदनाांक :  27  ऑक्टोबर, 2021 

 

िाचा :   1)  शासन वनणणर्य, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक : सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म -3,   
      वदनाांक 13.05.2015 

२) शासन वनणणर्य, महसलू ि िन विभाग, क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.203/ म-३ , 
    वदनाांक 06.10.2021 
3) शासन वनणणर्य, महसलू ि िन विभाग क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
    वदनाांक 21.10.2021 
४) शासन वनणणर्य, महसलू ि िन विभाग, क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३,  
    वदनाांक 26.10.2021 
5) विभागीर्य आर्यकु्त, नागपरु र्याांचे पत्र क्रमाांक :-मशा-७(५)/नै.आ.व्र्य./कावि-५२३/२०२१,  
     वदनाांक 23.09.2021 
6)  विभागीर्य आर्यकु्त, अमरािती र्याांचे पत्र क्रमाांक :- मशा/कार्या-२/टांचाई/२०२१/त-३,  
     िा.क्र.20865,वदनाांक 12.10.2021 
 ७) विभागीर्य आर्यकु्त, पणेु र्याांचे पत्र क्रमाांक: - मशा/नै.आ./कार्या-६/पालघर/वप.नुक/  
     २०२१, वदनाांक 18.10.2021 
8) विभागीर्य आर्यकु्त, नावशक र्याांचे पत्र क्र. :- मशा/कार्या-२/टांचाई/२०२१/ि-३,  
     िा.क्र.21615,वदनाांक 2७.10.2021  

 

 प्रस्तािना: 
 ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ र्या कालािधीत झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे तसेच राज्र्यात विविध 
विल्हर्यात उद्भिलेल्र्या परूपवरस्स्ितीमुळे सािणिवनक मालमत्ता/शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी राज्र्य 
आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या (SDRF) दराने मदत देण्र्यासाठी आिश्र्यक असलेले वनधी मागणीचे प्रस्ताि 
सिण विभागीर्य आर्यकु्त र्याांच्र्याकडून मागविण्र्यात आले होते. दरम्र्यानच्र्या कालािधीत वद.13.10.2021 
रोिीच्र्या झालेल्र्या मांवत्रमांडळ बठैकीमध्रे्य झालेल्र्या वनणणर्यानुसार िून ते ऑक्टोबर, 2021 परं्यत 
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अवतिृष्टीमुळे झालेल्र्या नुकसानीसाठी बावधत शेतकऱर्याांना सांदभाधीन क्रमाांक ३ रे्यिील शासन 
वनणणर्यान्िरे्य िाढीि दराने मदत देण्र्याबाबत आदेश वनगणवमत करण्र्यात आले आहेत. सांदभाधीन क्रमाांक 1 
रे्यिील शासन वनणणर्यान्िरे्य विवहत केलेल्र्या दरानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ परं्यत अवतिृष्टीमळेु 
शेतीवपकाांच्र्या झालेल्र्या नुकसानीकवरता बावधताांना मदत देण्र्यासाठी आिश्र्यक असलेल्र्या वनधीच े
प्रस्ताि विभागीर्य आर्यकु्त, कोकण, औरांगाबाद, नावशक ि नागपरू र्याांच्र्याकडून प्राप्त  झालेल्र्या 
अहिालानुसार सांदभाधीन क्र.4 च्र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य तुतणतास ७५% इतका वनधी वितरीत करण्र्यात 
आला आहे. दरम्र्यानच्र्या कालािधीत विभागीर्य आर्यकु्त, पणेु, अमरािती ि विभागीर्य आर्यकु्त, नावशक 
र्याांच्र्याकडून विल्हावधकारी, नावशक, िळगाि विल्हर्याकवरता तसेच विभागीर्य आर्यकु्त, नागपरू 
र्याांच्र्याकडून गोददर्या विल्हर्याकवरता सांदभाधीन क्रमाांक 5 ते 8 रे्यिील पत्रान्िरे्य प्राप्त झाल े आहेत. 
त्र्यानुसार बावधत शेतकऱर्याांना मदतीचे िाटप करण्र्यासाठी वनधी वितवरत करण्र्याची बाब शासनाच्र्या 
विचाराधीन होती.  

 शासन वनणणर्य:  

 ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ र्या कालािधीत झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी 
बावधताांना मदत देण्र्याकवरता राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी ि राज्र्य शासनाच्र्या वनधीमधून  सांदभाधीन 
क्र.३ रे्यिील शासन वनणणर्यान्िरे्य वनवित केलेल्र्या िाढीि दरानुसार आिश्र्यक वनधीपैकी तूतण ७५% एिढा 
असा एकूण रु 77415.43 लाख ( अक्षरी रुपरे्य सातशे चौऱ र्याहत्तर कोटी पांधरा लाख त्रचेाळीस हिार 
फक्त) इतका वनधी र्या शासन वनणणर्यासोबत िोडलेल्र्या सहपत्रात विल्हा वनहार्य दशणविल्र्याप्रमाणे 
विभागीर्य आर्यकु्त र्याांचेमाफण त विल्हर्याांना वितरीत करण्र्यास शासनाची मांिूरी देण्र्यात रे्यत आहे.  

2.   र्या शासन वनणणर्यासोबत िोडलेल्र्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्णवनहार्य वनधी बीम्स प्रणालीिर 
विभागीर्य आर्यकु्त र्याांना कार्यासन म-11 र्याांनी तात्काळ वितवरत करािा. 

3.      िरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सिण शासन वनणणर्यातील सचूनाांचे ि वनकर्ाांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्र्यात र्याि.े सांदभाधीन क्रमाांक २ रे्यिील वदनाांक 21.10.2021 च्र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य 
मदतीचे िाढीि दर मांिूर करण्र्यात आले आहेत.  त्र्या िाढीि दरापैकी  राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या 
(SDRF)  सांदभाधीन क्रमाांक 1 ि ३ रे्यिील शासन वनणणर्यातील दराने  मदत प्रदान करण्र्यासाठी  राज्र्य 
आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या लेखाशीर्ाखाली वितवरत करण्र्यात आललेा वनधी खचण करण्र्यात र्यािा  आवण  
िाढीि मांिूर दर ििा  राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीचे दर र्यातील फरकाच्र्या मदतीची रक्कम  राज्र्य 
शासनाच्र्या वनधीमधुन वितवरत करण्र्यात आलेला वनधीतून भागविण्र्यात र्यािा.  ज्र्या प्रर्योिनासाठी वनधी 
मांिूर करण्र्यात आला आहे त्र्याच प्रर्योिनासाठी सदर वनधी खचण करण्र्यात र्यािा. 

4.   पांचनामे करण्र्यात आल्र्यानांतर लाभािी वनवित करण्र्यात र्यािते. चालू खरीप हांगामाकवरता 
एकाच क्षेत्रातील वपकाांच्र्या नुकसानीकवरता मदतीची स्व्दरूक्ती होणार नाही र्याची सिण विल्हावधकारी 
र्याांनी दक्षता घ्र्यािी. र्या शासन वनणणर्यान्िरे्य सांपणूण रक्कम बीम्स प्रणालीिर वितवरत करण्र्यात रे्यत असली 
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तरी, लाभािी वनवित झाल्र्यानांतर  विवत्तर्य वशस्तीच्र्या दृष्टीकोनातून सांबांवधत विल्हावधकारी र्याांनी प्रत्र्यक्ष 
गरिेनुसारच कोर्ागारातून रक्कम आहवरत करून  त्र्यानांतरच रक्कम लाभार्थ्र्यांच्र्या िेट बकँ खात्र्यामध्रे्य 
ऑनलाईन पध्दतीने  हस्तातांवरत करण्र्याबाबत दक्षता घ्र्यािी.  सदर वनधी अनािश्र्यकवरत्र्या कोर्ागारातून 
आहवरत करून बकँ खात्र्यामध्रे्य काढून ठेिण्र्यात रे्यिू नरे्य. र्या आदेशान्िरे्य मांिूर करण्र्यात आलेल्र्या 
अनुदानाच्र्या मर्यादेतच खचण करण्र्यात र्यािा. लाभार्थ्र्याना मदत िाटपाची कार्यणिाही पणुण झाल्र्यानांतर 
लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि मदतीचा तपशील विल्हर्याांच्र्या सांकेतस्िळािर प्रवसध्द करण्र्यात र्यािा. र्या सिण 
सुचनाांची  अांमलबिािणी करण्र्याची िबाबदारी सांबांवधत विल्हावधकारी र्याांची राहील.  

5.  सदर वनधीतून करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या खचाचे लेखे वनधी आहवरत करण्र्यात रे्यणाऱर्या 
कार्यालर्याच्र्या स्तरािर ठेिण्र्यात र्याि े ि करण्र्यात आलेल्र्या खचाचा कोर्ागार कार्यालरे्य ि 
महालेखापाल कार्यालर्याशी त्रैमावसक ताळमेळ घेण्र्यात र्यािा. राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून  तसचे 
राज्र्य शासनाच्र्या वनधीमधून उपलब्ध करून वदललेा उपरोक्त वनधी खची पडल्र्यानांतर तातडीने वनधीची 
उपर्योवगता प्रमाणपत्रे सांबांवधताांकडून प्राप्त करून घेिून एकवत्रतवरत्र्या शासनास सादर करण्र्याची 
िबाबदारी विभागीर्य आर्यकु्त र्याांची राहील.   

6.    िरील प्रर्योिनासाठी प्रधान लेखाशीर्ण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्र्या वनिारणासाठी अिणसहार्य, 
02 परु चक्रीिादळे इत्र्यादी अांतगणत सोबतच्र्या वििरणपत्रात दशणविलले्र्या लेखावशर्ाखाली 
पनुणविवनर्योिनाव्दारे उपलब्ध केलेल्र्या वनधीमधून उपलब्घ करून देण्र्यात रे्यत आहे.   

7.  सदर शासन वनणणर्य वित्त विभागाच्र्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक : 427/2021/व्र्यर्य-9, वदनाांक 
27.10.2021 अन्िरे्य वमळालेल्र्या सहमतीने वनगणवमत करण्र्यात रे्यत आहे. 

8.  सदर शासन वनणणर्य महाराष्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्र्यात आला असून त्र्याचा साांकेताांक क्रमाांक 202110271705073519 असा आहे. हा आदेश 
वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात रे्यत आहे.  
 

महाराष्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार ि नािाांने, 
 

 
( सांिर्य औ. धारूरकर ) 

 उप सवचि, महाराष्र शासन 

प्रवत, 
1. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांचे अपर मुख्र्य  सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई, 
2. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरर्द/विधानसभा, महाराष्र विधानभिन,मुांबई 
3. विधानमांडळाचे सिण सन्माननीर्य सदस्र्य, 
4. मा.उपमुख्र्यमांत्री र्याांचे सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
5. अपर मुख्र्य सवचि ( वित्त ), मांत्रालर्य,मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. विभागीर्य आर्युक्त सिण , 
7. विल्हावधकारी  सिण , 
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेर्यता) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपूर, 
9. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  
10. सांचालक, लेखा ि कोर्ागारे ,मुांबई 
11. विल्हा कोर्ागार अवधकारी सिण , 
12. मा.मांत्री ( मदत ि पुनिणसन) र्याांचे खािगी सवचि,मांत्रालर्य,मुांबई 
13. मा. राज्र्यमांत्री (मदत ि पुनिणसन) र्याांच ेखािगी 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 ) 



( रक्कम रू लाखात )
जिरायत सिंचनाखालील क्षते्र

जिल्हा शेतकरी िंखं्या बाजित क्षते्र   

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यािंाठी 

अनुदान      
(2245 2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यािंाठी अनुदान  

     (2245 2309)

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यािंाठी 

अनुदान       
(2245 2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यािंाठी अनुदान 
      (2245 2309)

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यािंाठी 

अनुदान     (2245 
2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यािंाठी 

अनुदान      (2245 
2309)

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यािंाठी 

अनुदान     (2245 
2452)

या शािंन 
जनर्णयान्वये SDRF 
च्या दराने जवतरीत 
करावयाचा जनिी 
(७५%)      (2245 

2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यािंाठी अनुदान 
      (2245 2309)

या शािंन 
जनर्णयान्वये वाढीव 

दराने जवतरीत 
करावयाचा जनिी 
(७५%) (2245 

2309)

1 िंोलापरू 51458 47884.10 3256.12 1532.29 23628 15865.590 2141.85 237.98 4354 3444.70 620.05 241.13 79440 67194.39 6018.02 4513.51 2011.40 1508.55
एकूर् परेु् 51458 47884.10 3256.12 1532.29 23628.00 15865.59 2141.85 237.98 4354 3444.70 620.05 241.13 79440 67194.39 6018.02 4513.51 2011.40 1508.55

2 गोंजदया 0 0.00 0 0 158 87.000 11.75 1.31 0 0.00 0 0 158 87.00 11.75 8.81 1.31 0.98
एकुर् नागपरु 0 0.00 0 0 158 87.000 11.75 1.31 0 0.00 0 0 158 87.00 11.75 8.81 1.31 0.98

3 अमरावती 172040 162887.04 11076.32 5212.39 113 76.660 10.35 1.15 1867 2036.15 366.51 142.53 174020 164999.85 11453.17 8589.88 5356.07 4017.05
4 अकोला 4725 3717.85 252.81 118.97 0 0.000 0.00 0.00 2 2.40 0.43 0.17 4727 3720.25 253.25 189.93 119.14 89.35
5 यवतमाळ 186820 177000.15 12036.01 5664.00 381 348.390 47.03 5.23 24 13.60 2.45 0.95 187225 177362.14 12085.49 9064.12 5670.18 4252.64
6 बलुढार्ा 131942 133361.62 9068.59 4267.57 637 343.900 46.43 5.16 64 50.30 9.05 3.52 132643 133755.82 9124.07 6843.05 4276.25 3207.19
7 वाजशम 45480 30659.90 2084.87 981.12 2 2.800 0.38 0.04 1 0.20 0.04 0.01 45483 30662.90 2085.29 1563.97 981.17 735.88

एकूर् अमरावती 541007 507626.56 34518.61 16244.05 1133.00 771.75 104.19 11.58 1958.00 2102.65 378.48 147.19 544098 510500.96 35001.27 26250.95 16402.81 12302.11

8 नाजशक 161876 131720.69 8957.01 286.62 114139 32479.09 4384.68 487.19 82836 7666.42 1379.96 536.65 358851 171866.2 14721.64 11041.23 1310.46 982.84
9 िळगाव 224795 236740.07 16098.32 515.15 74365 59949.23 8093.15 899.24 7502 8544.39 1537.99 598.11 306662 305233.69 25729.46 19297.10 2012.49 1509.37
 एकुर् नाजशक 386671 368460.76 25055.33 801.77 188504 92428.32 12477.82 1386.42 90338 16210.81 2917.95 1134.76 665513 477099.89 40451.10 30338.33 3322.95 2492.21

एकुर् राज्य 979136 923971 62830.06 18578.11 213423 109153 14735.61 1637.29 96650 21758 3916.47 1523.07 1289209 1054882 81482.13 61111.60 21738.47 16303.85

शािंन जनर्णय क्रमाकं : िंीएलएिं -2021/प्र.क्र.242/म-3, जद. 27 ऑक्टोंबर , 2021 च ेिंहपत्र

शेतकरी 
िंखं्या

बाजित क्षते्र शेतकरी िंखं्या एकूर् बाजित क्षते्र

आश्वाजिंत सिंचनाखालील क्षते्र बहुवार्षिक जपकाखालील क्षते्र

शेतकरी िंखं्या बाजित क्षते्र

आवश्यक मदत

एकूर्

आवश्यक मदतआवश्यक मदतआवश्यक मदत
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