जळगाांव जजल्हयात जिनाांक 1 ते 21 जून, 2018
िरम्यान झालेल्या वािळी वारा व अवेळी पाऊस
यामुळे

केळी

व

इतर

जपकाांचे

झालेल्या

नुकसानीबाबत शेतकऱयाांना मित िे ण्यासाठी जनधी
जवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन जवभाग
शासन जनर्णय क्रमाांक-एससीवाय-06/2019/प्र.क्र.37/म-11,
मांत्रालय, मुांबई -400 032,
जिनाांक :- 27 जून, 2019
वाचा:1) महसूल व वन जवभाग, शासन जनर्णय क्र.2018/ प्र.क्र.202/म-3,
जिनाांक 10/10/2018 व जिनाांक 04/06/2019.
2) महसूल व वन जवभाग, शासन जनर्णय,क्र. पुनर्वव-2019/2245/प्र.क्र.84/ब-1,
जिनाांक 25/06/2019.
प्रस्तावना :जळगाांव जजल्हयात जिनाांक 1 ते 21 जून, 2018 िरम्यान झालेल्या वािळी वारा व
अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर जपकाांचे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱयाांना मित
िे ण्याचा शासन जनर्णय उपरोक्त सांिभण क्रमाांक 1 अन्वये जिनाांक 10/10/2018 रोजी
जनगणजमत करण्यात आला. तसेच जिनाांक 04/06/2019 च्या शासनजनर्णयान्वये एकूर् रुपये
15,82,53,510/- इतका जनधी जवतरर्ास प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे.
त्यानुसार या नुकसानग्रस्त शेतकऱयाांना जनधी जवतरीत करण्यास जवभागीय आयुक्त, नाजशक
याांना लेखाशीर्ण क्र.22245 2309 अांतगणत पुनर्ववजनयोजनाने उपल्ध जनधी अ्णसांकल्पीय
जवतरर् प्रर्ाली 2BEAMS द्वारे जवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.
शासन जनर्णय :जळगाांव जजल्हयात जिनाांक 1 ते 21 जून, 2018 िरम्यान झालेल्या वािळी वारा
व अवेळी पाऊस यामुळे केळी व इतर जपकाांचे झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱयाांना मित
िे ण्याकरीता जवभागीय आयुक्त, नाजशक याांना एकुर् रक्कम रुपये 15,82,53,510/2अक्षरी रुपये पांधरा कोटी ्याऐांशी लक्ष त्रैपन्न हजार पाचशे िहा फक्त इतका जनधी या
शासन जनर्णयान्वये अ्णसांकल्पीय जवतरर् प्रर्ालीद्वारे उपल्ध करुन िे ण्यात येत आहे.
2.

सन 2019-20 या चालू जवत्तीय वर्ामध्ये मागर्ी क्र.सी-6, नैसर्वगक आपत्ती

जनवारर्ा्ण सहाय्य, 02, पूर,चक्रीवािळे इत्यािी,101, अनुग्रह सहाय्य, 292 राज्य आपत्ती
प्रजतसाि जनधीच्या मानकाव्यजतजरक्त खचण, 292 212 पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना
सहाय्य, 31 सहायक अनुिाने 2वेतनेत्तर

22245 2309

या लेखाजशर्ाखाली

पुनर्ववजनयोजनाने उपल्ध करुन िे ण्यात आलेल्या जनधीतून एकूर् रक्कम रुपये
15,82,53,510/-2अक्षरी रुपये पांधरा कोटी ्याएैंशी लक्ष त्रेपन्न हजार पाचशे िहा फक्त
इतका जनधी अ्णसक
ां ल्पीय प्रर्ालीवर उपल्ध करून िे ण्यात येत आहे. सिर जनधी
जजल्हाजधकारी, जळगाांव याांना जवतरीत करावा.

शासन जनर्णय क्रमाांकः एससीवाय-06/2019/प्र.क्र.37/म-11,

3.

सिर जनधी उपरोक्त घटनेतील बाजधताांना जवतरीत करण्याचे काम त्वरीत पूर्ण

करावे, जनधी जवतरर्ाबाबत उपरोक्त सांिभीय शासन जनर्णय जिनाांक 10/10/2018, व
जिनाांक 04/06/2019 मध्ये नमूि जनकर्, जवजहत अटी व शती व त्यामधील सूचनाांप्रमार्े
कायणवाही करण्याची िक्षता घ्यावी.
4.

सिर जनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी

त्याचा वापर होत आहे , याची जवभागीय आयुक्त कायालय, नाजशक याांनी खातरजमा
करावी. जनधीच्या वाटपाचे लेखे, अजभलेख/नोंिवह्या जवजहत कायणपध्ितीनुसार अनुिान
आहरीत व जवतरीत करर्ाऱया कायालयाच्या स्तरावर अियावत ठे वण्यात यावे. त्याचप्रमार्े
िरमहा होर्ाऱया प्रत्यक्ष खचाचे जववरर्पत्र पुढील मजहन्याच्या 10 तारखेपयंत जवभागीय
आयुक्त, नाजशक याांनी एकजत्रत महसूल व वन जवभागास 2कायासन म-11 न चुकता सािर
करावे. िर तीन मजहन्याांनी झालेल्या खचाची महालेखाकार कायालयात नोंिजवण्यात
आलेल्या खचाचा ताळमेळ घेऊन त्याबाबतचे उपयोजगता प्रमार्पत्र या जवभागाकडे
तात्काळ सािर करावे. जवतरीत करण्यात आलेल्या अनुिानातून जर काही रक्कम खची
पडर्ार नसेल तर ती रक्कम जवजहत वेळेत शासनास प्रत्यार्वपत करण्यात यावी.
5.

जनयांत्रक अजधकाऱयाांनी अनुिान वाटपाची एक प्रत मा. सजचव 2मित व पुनवणसन

याांना न चुकता सािर करावी. आहरर् व सांजवतरर् अजधकाऱयाांनी कोर्ागार / उपकोर्ागार
याांच्याकडे पाठजवण्यात येर्ाऱया िे यकासोबत जोडल्या जार्ाऱया सांगर्क जचठ्ठीमध्ये गौर् /
उपजशर्ाच्या सांगर्क सांकेताांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आिे श कृपया सांबांजधत
अजधकाऱयाांना जनयांत्रर् अजधकाऱयाांनी ियावेत. तसेच कोर्ागारातून / उपकोर्ागारातून
आहरीत केलेल्या रकमेचा अहवाल उपयोजगता प्रमार्पत्रासह शासनास सािर करावा.
6.

सिर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस््ळावर उपल्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201906281248395019
असा आहे. सिर शासन जनर्णय जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने ,
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2 राजश्री राऊत
जवत्तीय सल्लागार व सह सजचव
प्रजत,
1. मा. मांत्री, (मित व पुनवणसन याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई
2. मा. राज्यमांत्री, (मित व पुनवणसन याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई
3. मा. सजचव, (मित व पुनवणसन याांचे खाजगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई
4. जवभागीय आयुक्त, नाजशक जवभाग, नाजशक
5. जजल्हाजधकारी, जळगाांव.
6. सांचालक, लेखा व कोर्ागरे , महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
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शासन जनर्णय क्रमाांकः एससीवाय-06/2019/प्र.क्र.37/म-11,

7. जजल्हा कोर्ागार अजधकारी, जळगाांव.
8. महालेखापाल 1/22लेखा व अनुज्ञय
े ता/लेखा पजरक्षर् ,महाराष्ट्र राज्य,मुांबई/नागपूर
9. जवत्त जवभाग 2अ्णसांकल्प-6/व्यय-9/अ्ोपाय कक्ष /जवत्त आयोग कक्ष मांत्रालय,
मुांबई.
10. कायासन अजधकारी ब-1/पीएसी/पीएसी-1 कायासने महसूल व वन
जवभाग,मांत्रालय, मुांबई
11. अवर सजचव/कायासन अजधकारी,कृजर् जवभाग 210 अे/13-अे मांत्रालय, मुांबई,
12. कायासन अजधकारी 2म-3 , महसूल व वन जवभाग,मांत्रालय, मुांबई,
13. जनवडनस्ती 2कायासन म-11
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