
ऑगस्ट  ते सप्टेंबर, २०२१ परं्यत राज्र्यातील 
विविध विल्हर्यात अवतिृष्टीमुळे तसचे 
उद्भिलले्र्या परूपवरस्स्ितीमुळे झालले्र्या 
नुकसानीसाठी बावधत शेतकऱर्याांना िाढीि 
दराने मदत देण्र्याबाबत.... 

महाराष्र शासन 
महसुल ि िन विभाग 

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

मांत्रालर्य, मुांबई - 400 032 
वदनाांक : 26 ऑक्टोबर, 2021 

 

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

२) शासन वनर्णर्य, महसलू ि िन विभाग, क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.203/ म-३ , 
    वदनाांक 06.10.2021 
३) शासन वनर्णर्य, महसलू ि िन विभाग क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
    वदनाांक 21.10.2021 
४)  विभागीर्य आर्यकु्त, कोकर् र्याांचे पत्र क्रमाांक: - मशा/नै.आ./कार्या-६/पालघर/वप.नुक/  
     २०२१, वदनाांक 18.10.2021 
५)  विभागीर्य आर्यकु्त, नागपरु र्याांचे पत्र क्रमाांक :-मशा-७(५)/नै.आ.व्र्य./कावि-५२३/२०२१,  
     वदनाांक 23.09.2021 
६)  विभागीर्य आर्यकु्त, नावशक र्याांचे पत्र क्रमाांक :- मशा/कार्या-२/टांचाई/२०२१/त-३,  
     िा.क्र.20865,वदनाांक 12.10.2021 
७) विभागीर्य आर्यकु्त, औरांगाबाद र्याांचे पत्र क्र. :-2020/महसूल/नै.आ.,वदनाांक 18.10.2021  

 

 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 मागर्ीचे प्रस्ताि 
सिण विभागीर्य आर्यकु्त र्याांच्र्याकडून मागविण्र्यात आल े होते. दरम्र्यानच्र्या कालािधीत 
वद.13.10.2021 रोिीच्र्या झालेल्र्या मांवत्रमांडळ बठैकीमध्रे्य झालेल्र्या वनर्णर्यानुसार िून ते ऑक्टोबर, 
2021 परं्यत अवतिृष्टीमुळे झालेल्र्या नुकसानीसाठी बावधत शेतकऱर्याांना सांदभाधीन क्रमाांक ३ रे्यिील 
शासन वनर्णर्यान्िरे्य िाढीि दराने मदत देण्र्याबाबत आदेश वनगणवमत करण्र्यात आले आहेत. सांदभाधीन 
क्रमाांक 1 रे्यिील शासन वनर्णर्यान्िरे्य विवहत केलेल्र्या दरानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ परं्यत 
अवतिृष्टीमुळे शेतीवपकाांच्र्या झालेल्र्या नुकसानीकवरता बावधताांना मदत देण्र्यासाठी आिश्र्यक 
असलेल्र्या वनधीच े प्रस्ताि विभागीर्य आर्यकु्त र्याांचेकडुन सांदभाधीन क्रमाांक ४ ते ७ रे्यिील पत्रान्िरे्य 
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प्राप्त झाल े आहेत. त्र्यानुसार बावधत शेतकऱर्याांना मदतीच े िाटप करण्र्यासाठी वनधी वितवरत 
करण्र्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन होती.  

 शासन वनर्णर्य:  

 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 वनर्णर्यान्िरे्य वनवित केलेल्र्या िाढीि दरानुसार आिश्र्यक 
वनधीपैकी तूतण ७५% एिढा असा एकूर् रु 286084.07 लाख ( अक्षरी रुपरे्य दोन हिार आठशे साठ 
कोटी चौऐांशी लाख सात हिार फक्त) इतका वनधी र्या शासन वनर्णर्यासोबत िोडलेल्र्या सहपत्रात 
विल्हा वनहार्य दशणविल्र्याप्रमारे् विभागीर्य आर्यकु्त र्याांचेमाफण त विल्हर्याांना वितरीत करण्र्यास 
शासनाची मांिूरी देण्र्यात रे्यत आहे.  

2.   र्या शासन वनर्णर्यासोबत िोडलेल्र्या सहपत्राप्रमारे् लखेाशीर्णवनहार्य वनधी बीम्स प्रर्ालीिर 
विभागीर्य आर्यकु्त र्याांना कार्यासन म-11 र्याांनी तात्काळ वितवरत करािा. 

3.      िरील वनधी खचण करताना सांदभाधीन सिण शासन वनर्णर्यातील सुचनाांच े ि वनकर्ाांच े
काटेकोरपरे् पालन करण्र्यात र्याि.े सांदभाधीन क्रमाांक २ रे्यिील वदनाांक 02.10.2021  च्र्या शासन 
वनर्णर्यान्िरे्य मदतीच े िाढीि दर मांिूर करण्र्यात आले आहेत.  त्र्या िाढीि दरापैकी  राज्र्य आपत्ती 
प्रवतसाद वनधीच्र्या (SDRF)  सांदभाधीन क्रमाांक 1 ि ३ रे्यिील शासन वनर्णर्यातील दराने  मदत प्रदान 
करण्र्यासाठी  राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्र्या लेखाशीर्ाखाली वितवरत करण्र्यात आलेला वनधी खचण 
करण्र्यात र्यािा  आवर्  िा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. र्या शासन वनर्णर्यान्िरे्य सांपरू्ण 
रक्कम बीम्स प्रर्ालीिर वितवरत करण्र्यात रे्यत असली 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 परु्ण झाल्र्यानांतर लाभार्थ्र्यांची 
र्यादी ि मदतीचा तपशील विल्हर्याांच्र्या सांकेतस्िळािर प्रवसध्द करण्र्यात र्यािा. र्या सिण सुचनाांची  
अांमलबिािर्ी करण्र्याची िबाबदारी सांबांवधत विल्हावधकारी र्याांची राहील.  

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

6.    िरील प्रर्योिनासाठी प्रधान लेखाशीर्ण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्र्या वनिारर्ासाठी 
अिणसहार्य, 02 परु चक्रीिादळे इत्र्यादी अांतगणत सोबतच्र्या वििरर्पत्रात दशणविलेल्र्या लखेावशर्ाखाली 
पनुणविवनर्योिनाव्दारे उपलब्ध केलेल्र्या वनधीमधून वितरीत करून देण्र्यात रे्यत आहे.   

7.  सदर शासन वनर्णर्य वित्त विभागाच्र्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक : 416/2021/व्र्यर्य-9, वदनाांक 
21.10.2021 अन्िरे्य वमळालेल्र्या सहमतीने वनगणवमत करण्र्यात रे्यत आहे. 

8.  सदर शासन वनर्णर्य महाराष्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्िळािर 
उपलब्ध करण्र्यात आला असून त्र्याचा साांकेताांक क्रमाांक  202110261658115919  असा आहे. हा 
आदेश वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात र्येत 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, 
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 ) 

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


SDRF च्या दराने मदत 
देण्यासाठी अनुदान (2245 

2452)

वाढीव दराने 
मदत देण्यासाठी 
अनुदान (2245 

2309)

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यासाठी 
अनुदान (2245 

2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यासाठी अनुदान 

(2245 2309)

SDRF च्या दराने मदत 
देण्यासाठी अनुदान 

(2245 2452)

वाढीव दराने मदत 
देण्यासाठी अनुदान 

(2245 2309)

SDRF च्या दराने 
मदत देण्यासाठी 
अनुदान (2245 

2452)

या शासन 
ननर्णयान्वये SDRF 
च्या दराने नवतरीत 
करावयाचा ननधी 
(2245 2452) 

(७५%)

वाढीव दराने मदत 
देण्यासाठी अनुदान 

(2245 2309)

या शासन 
ननर्णयान्वये वाढीव 

दराने नवतरीत 
करावयाचा ननधी 
(2245 2309) 

(७५%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 पालघर 14891 3905 265.53 124.96 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 14891 3905 265.53 199.15 124.96 93.72

कोकर् एकुर् 14891 3905 265.53 124.96 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 14891 3905 265.53 199.15 124.96 93.72
2 औरंगाबाद 659530 492442 33486.08 15758.16 21642 17581 2373.39 263.71 23108 14633 2633.88 1024.29 704280 524656 38493.35 28870.01 17046.15 12784.61
3 जालना 524656 477393 32462.69 15276.56 13491 7573 1022.38 113.60 40897 31208 5617.50 2184.58 579044 516174 39102.57 29326.93 17574.74 13181.06
4 परभर्ी 482313 338793 23037.89 10841.36 714 294 39.69 4.41 1114 408 73.43 28.56 484141 339495 23151.01 17363.26 10874.33 8155.75
5 हिंगोली 328903 294283 20011.24 9417.06 1900 1184 159.83 17.76 770 480 86.38 33.59 331573 295947 20257.46 15193.09 9468.41 7101.31
6 नादेंड 778343 551271 37486.40 17640.66 11864 10236 1381.87 153.54 328 213 38.27 14.88 790535 561719 38906.54 29179.90 17809.08 13356.81
7 बीड 860246 634948 43176.47 20318.34 29187 19868 2682.21 298.02 9428 2031 365.50 142.14 898861 656847 46224.17 34668.13 20758.50 15568.87
8 लातुर 522719 439430 29881.25 14061.77 7893 6180 834.33 92.70 37 19 3.38 1.32 530649 445629 30718.96 23039.22 14155.78 10616.84
9 उस्मानाबाद 442545 305812 20795.24 9786.00 10231 5475 739.13 82.13 2630 1119 201.45 78.34 455406 312407 21735.82 16301.87 9946.46 7459.85

एकुर् औरंगाबाद 4599255 3534372 240337.27 113099.89 96922 68391 9232.83 1025.87 78312 50110 9019.79 3507.70 4774489 3652873 258589.89 193942.40 117633.46 88225.10
10 नागपरु 3666 2204 149.85 70.52 542 231 31.18 3.46 233 117 21.12 8.21 4441 2552 202.15 151.61 82.20 61.65
11 गडनचरोली 383 180 12.22 5.75 36 16 2.21 0.25 0 0 0.00 0.00 419 196 14.44 10.83 6.00 4.50

एकुर् नागपरु 4049 2383 162.07 76.27 578 247 33.40 3.71 233 117 21.12 8.21 4860 2748 216.59 162.44 88.19 66.15
12 धुळे 112 19 1.26 0.59 73 17 2.32 0.26 0 0 0.00 0.00 185 36 3.58 2.69 0.85 0.64
13 नंदुरबार 5319 3791 257.79 121.31 3854 1892 255.40 28.38 455 325 58.50 22.75 9628 6008 571.69 428.77 172.44 129.33
14 अिंमदनगर 33240 30470 2071.96 975.04 7534 4751 641.36 71.26 132 74 13.40 5.21 40906 35295 2726.72 2045.04 1051.51 788.64

एकुर् नानशक 38671 34280 2331.01 1096.95 11461 6660 899.08 99.90 587 399 71.90 27.96 50719 41339 3301.99 2476.50 1224.81 918.61
एकुर् राज्य 4656866 3574940 243095.89 114398.06 108961 75299 10165.31 1129.48 79132 50627 9112.81 3543.87 4844959 3700865 262374.01 196780.49 119071.42 89303.58

शेतकरी सखं्या बानधत क्षते्र   

शासन ननर्णय ,मिंसलू व वन नवभाग , क्रमाकं :- सीएलएस -२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, नदनाकं 26 ऑक्टोबर , २०२१ च ेसिंपत्र

एकूर्
आवश्यक मदत

शेतकरी सखं्यानजल्िंा

आवश्यक मदत आवश्यक मदत

नजरायत हसचनाखालील क्षते्र आश्वानसत हसचनाखालील क्षते्र बिुंवार्षिक नपकाखालील क्षते्र

आवश्यक मदत

बानधत क्षते्र   शेतकरी सखं्या बानधत क्षते्र   शेतकरी सखं्या बानधत क्षते्र   
अ.क्र.
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