जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत राज्र्यातील विविध
वजल्हर्यात अवतिृष्टीमुळे तसेच राज्र्यात विविध
वजल्हर्यात उद्भिलेल्र्या पूरपवरस्थितीमुळे झालेल्र्या
शेतीवपकाांच्र्या नुकसानीसाठी बावधत शेतकऱर्याांना
िाढीि दराने मदत दे ण्र्याबाबत....
महाराष्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनर्णर्य क्रमाांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.258/म-३,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालर्य, मुांबई - ४०० ०३२
वदनाांक :- 21 ऑक्टोबर, २०२१
सांदभण :- १) शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक :- सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३,
वदनाांक 13.05.2015
२) शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक:- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.203/म-३,
वदनाांक 16.09.2021
३) शासन वनर्णर्य, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक:- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.203/म-३,
वदनाांक 06.10.2021
प्रथतािना :जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे तसेच राज्र्यात विविध वजल्हर्यात उद्भिलेल्र्या
पूरपवरस्थितीमुळे शेतीवपकाचे नुकसान झालेल्र्या बावधत शेतकऱर्याांना मदत दे ण्र्याबाबत वद.13.10.2021
रोजीच्र्या मांवत्रमांडळ बैठकीमध्र्ये चचा करण्र्यात आली. सदर मांवत्रमांडळ बैठकीमध्र्ये घेण्र्यात आलेल्र्या
वनर्णर्यानुसार प्रथतुत प्रकरर्ी शासन आदेश वनगणवमत करण्र्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन होती.
शासन वनर्णर्य :जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत झालेल्र्या अवतिृष्टीमुळे तसेच राज्र्यात विविध वजल्हर्यात उद्भिलेल्र्या
पूरपवरस्थितीमुळे शेतीवपकाांचे नुकसान झालेल्र्या बावधत शेतकऱर्याांना खालीलप्रमार्े मदत प्रदान करण्र्यास
शासनाची मान्र्यता दे ण्र्यात र्येत आहे.
अ.क्र.

बाब

राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद

मदतीचे िाढीि दर

वनधीच्र्या दरानुसार (SDRF)
प्रचवलत दर
१

वजरार्यत

वपकाांच्र्या

नुकसानीसाठी
२

बागार्यत

वपकाांच्र्या

नुकसानीसाठी
३.

बहु िार्षिक वपकाांच्र्या
नुकसानीसाठी मदत

 रू.6800/- प्रवत हेक्टर, २



हे क्टरच्र्या मर्यादे त
 रू.13,500/- प्रवत हे क्टर, २
हे क्टरच्र्या मर्यादे त
 रू 18000/- प्रवत हे क्टर, 2
हे क्टरच्र्या मर्यादे त

रू. 10,000/- प्रवत हेक्टर,
२ हे क्टरच्र्या मर्यादे त



रू. 15,000/- प्रवत हेक्टर,
२ हे क्टरच्र्या मर्यादे त

 रू 25,000/- प्रवत हेक्टर,
2 हे क्टरच्र्या मर्यादे त

मदतीची रक्कम प्रदान करताना सांदभाधीन शासन वनर्णर्यामध्र्ये विवहत केलेल्र्या इतर अटी ि शती
लागू राहतील.

शासन वनर्णर्य क्रमाांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.258/म-३

2.

राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधील विवहत वनकिाव्र्यक्तीवरक्त अििा दरापेक्षा अवधक दराने दे ण्र्यात

र्येर्ाऱर्या मदतीची रक्कम िरील वििरर्पत्रात दशणविण्र्यात आल्र्याप्रमार्े राज्र्य शासनाच्र्या वनधीतून त्र्या त्र्या
लेखाशीिाखली खचण करण्र्यात र्यािी.
3.

िरील मदतीच्र्या बाबी ि वनकिा व्र्यवतवरक्त इतर बाबींच्र्या नुकसानीसाठी सांदभाधीन क्र.१ र्येिील

शासन वनर्णर्यामध्र्ये विवहत करण्र्यात आलेले राज्र्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीचे वनकि ि मदतीचे दर लागू
राहतील.
4.

पांचनामे करण्र्यात आल्र्यानांतर लाभािी वनवित करण्र्यात र्यािेत. त्र्यानांतरच र्यासाठी वनधी वितरीत

केलर्यानांतर रक्कम आहवरत करून लाभार्थ्र्याच्र्या बँक खात्र्यामध्र्ये हथताांतवरत करािी. सदर वनधी
अनािश्र्यकवरत्र्या आहवरत करून बँक खात्र्यामध्र्ये काढू न ठे िण्र्यात र्येिू नर्ये. लाभार्थ्र्यांना मदत िाटपाची
कार्यणव्राही पूर्ण झाल्र्यानांतर लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि मदतीचा तपशील वजल्हर्याांच्र्या सांकेतथिळािर प्रवसध्द
करण्र्यात र्यािा. तसेच लाभार्थ्र्यांची र्यादी ि मदतीचा तपशील केंद्र शासनाच्र्या ndmis.mha.gov.in र्या
सांकेतथिळािरील प्रर्ालीमध्र्ये भरण्र्याची कार्यणिाही वजल्हावधकारी र्याांनी करािी.
५.

सदर शासन वनर्णर्य, वित्त विभागाच्र्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक :- 415/२०२१/व्र्यर्य-९,

वदनाांक 20.10.2021 अन्िर्ये वमळालेल्र्या सहमतीने वनगणवमत करण्र्यात र्येत आहे .
6.

सदर शासन वनर्णर्य, महाराष्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतथिळािर उपलब्ध

करण्र्यात आला असून त्र्याचा सांकेताांक क्रमाांक 202110211809320219 असा आहे. हा आदे श वडजीटल
थिाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आदे शानुसार ि नािाने,

Digitally signed by Sanjay Audumbar
Dharurkar
Date: 2021.10.21 18:12:26 +05'30'

( सांजर्य औ. धारूरकर )
उप सवचि, महाराष्र शासन
प्रवत,
१. मा.मुख्र्यमांत्री र्याांचे अपर मुख्र्य सवचि, मांत्रालर्य, मुांबई,
२. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान पवरिद), विधानमांडळ सवचिालर्य, विधानभिन, मुांबई,
३. महाराष्र विधानमांडळाचे सिण सन्माननीर्य विधान सभा/विधान पवरिद सदथर्य, विधान भिन, मुांबई,
४. अपर मुख्र्य सवचि (वित्त), मांत्रालर्य,मुांबई,
५. सवचि (कृिी), कृिी ि पदु म विभाग,मांत्रालर्य,मुांबई
६. अपर मुख्र्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, सिण मांत्रालर्यीन प्रशासकीर्य विभाग, मांत्रालर्य, मुांबई,
७. सिण विभागीर्य आर्युक्त,
८. आर्युक्त (कृिी), महाराष्र राज्र्य, पुर्े,
९. सिण वजल्हावधकारी.
१०. वनिडनथती (म-३).
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