
राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या 
कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालले्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी   तनधी तवतरीत करण्याबाबत. 
 

महाराष्र शासन 
महसुल व वन तवभाग 

(आित्ती व्यवस्थािन प्रभाग, मदत व िुनववसन) 
शासन तनर्वय क्रमाांक :- एससीवाय-07/2019/प्र.क्र.45/म-11 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तदनाांक - 02  ऑगस्ट, 2019. 

 

     सांदभव :-    1)  महसूल व वन तवभाग, शासन तनर्वय क्रमाांक :- सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म-3, 
                            तदनाांक 13/05/2015. 
                      2)  महसूल व वन तवभाग, शासन तनर्वय क्रमाांक :- सीएलएस-2018/प्र.क्र.227/म-3, 
                            तदनाांक 10/07/2019. 
          3)  महसूल व वन तवभाग, शासन तनर्वय क्रमाांक :- िनुर्वव-2019/2245/प्र.क्र.84/ 
    ब-1,तदनाांक 29/07/2019. 
 

प्रस्तावना :- 
 

 राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी बातधत शेतकऱयाांना मदत देण्यासाठी तदनाांक 28/06/2019 रोजी झालेल्या 
मांतत्रमांडळ उिसतमतीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या तनर्वयाच्या अनुषांगाने उिरोक्त सांदभव क्रमाांक 02 
येथील 10/07/2019 च्या शासन तनर्वयान्वये रुिये 139,19,18,000/-इतका तनधी उिलब्ध 
करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषांगाने  तनधी तवतरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या तवचाराधीन होती. 
 

शासनतनर्वय:- 
 

 राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अततवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीतिकाांच्या 
नुकसानीसाठी बातधत शेतकऱयाांना मदत वाटि करण्यासाठी  एकूर् रक्कम रुिय े
139,19,18,000/- (अक्षरी रुिये एकशे एकोर्चाळीस कोटी एकोर्ीस लक्ष अठरा हजार फक्त) 
इतका तनधी अथवसांकल्िीय तवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे तवतरीत करण्यात येत आहे. 
2.   सन 2019-20 या चाल ूतवत्तीय वषामध्ये मागर्ी क्रमाांक सी-6,2245-नैसर्वगक आित्तीच्या 
तनवारर्ासाठी सहाय्य,02, िूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, 101 अनुग्रह सहाय्य, (92) राज्य आित्ती 
प्रततसाद तनधीच्या मानकाव्यतततरक्त खचव, (92)(12) िीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना सहाय्य,31 
सहायक अनुदाने (वतेनेतर) (22452309) लेखाशीषाखाली िुनर्ववतनयोजनाने उिलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या तनधीमधून रुिये 139,19,18,000/- (अक्षरी रुिये एकशे एकोर्चाळीस कोटी 
एकोर्ीस लक्ष अठरा हजार फक्त) इतका तनधी  तवभागीय आयुक्त, कोकर्/ िुरे्/ नातशक/ 
औरांगाबाद/नागिूर/अमरावती याांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमारे् तवतरीत करण्यात येत 
आहे. सदर तनधी उिरोक्त नमूद लेखातशषाखाली अांतीमत: खची टाकावा. 
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तवभाग अथवसांल्िीय तवतरर् प्रर्ालीद्वारे 
तवतरीत रक्कम (रक्कम रुियात) 

कोकर् 50,22,000 

िरेु् 20,52,22,300 

 नातशक 1,18,68,700 

औरांगाबाद 47,00,00,500 

अमरावती 43,51,23,000 

नागिरू 26,46,81,500 

एकूर् 139,19,18,000 

 
 

3.   सांबांतधत तवभागीय आयुक्त याांनी तवत्तीय तशस्तीच्या अनुषांगाने उिरोक्त सांदभातील शासन 
तनर्वय 1 व 2 मधील अटी, शतीची िूतता व त्यात नमूद सूचनाांप्रमारे् कायववाही करावी. 
 

4. अथवसांकल्ल्िय तवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) वर उिलब्ध तनधी अनावश्यक तरतीने 
कोषागारात आहरीत करुन तो वाटिा अभावी बँकेत िडून राहर्ार नाही, याची काटेकोर दक्षता 
घेण्याचे आदेश वळेोवळी देण्यात आलेले आहेत, असे असतानाही कोषागारातून रक्कम आहरीत 
करुन बँकेत ठेवले असल्याच्या बाबी तनदशवनास आल्या आहेत. यास्तव तनधी आहरीत करुन 
बँकेत ठेऊ नये, अशा सक्त सूचना या शासन तनर्वयान्वये िुन:श्च देण्यात येत आहेत. अशी बाब 
आढळून आल्यास त्याला तात्िुरता अिहार समजून, सांबांतधताांवर तशस्तभांगाची कायववाही 
करण्यात येईल, याची सवांनी नोंद घ्यावी. 
 

5. सदर तनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगव करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा 
वािर होत आहे, याची सांबांतधत तवभागीय आयुक्त, याांनी खातरजमा करावी. तनधीच्या वाटिाचे 
लेखे, अतभलेख / नोंदवहया तवतहत कायविध्दतीनुसार अनुदान आहतरत व तवतरीत करर्ाऱया 
कायालयाच्या स्तरावर अदयावत ठेवण्यात याव.े त्याचप्रमारे् दरमहा होर्ाऱया प्रत्यक्ष खचाच े
तववरर्ित्र िुढील मतहन्याच्या 10 तारखेियवत सांबांतधत तवभागीय आयुक्त, याांनी एकतत्रत महसूल 
व वन तवभागास न चकुता सादर कराव.े तसेच झालेल्या खचाची महालेखाकार कायालयात 
नोंदतवण्यात आलेल्या खचाशी िडताळर्ी करुन त्याबाबतचे उियोतगता प्रमार्ित्र या तवभागाकडे 
तात्काळ सादर कराव.े  तवतरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्कम खची िडर्ार 
नसेल तर ती रक्कम तवतहत वळेेत शासनास प्रत्यर्वित करण्यात यावी. 
 

6.   नैसर्वगक आित्तीमध्ये बातधत व्यक्तींना वाटि करण्यासाठी तवततरत करण्यात येर्ारा 
तनधी तालुकास्तरावरील आहरर् व सांतवतरर् अतधकारी याांचेकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्य े
हस्ताांततरत केला जातो. काही बँका लाभार्थ्यांचे नाव, खाते क्रमाांक जुळत नाही, अशा ताांतत्रक 
कारर्ास्तव िरत आलेला तनधी तनलांबन (Suspense) खात्यात ठेवतात. वास्ततवक िाहता 
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बँकाकडे वगव करण्यात आलेली  रक्कम एकतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होरे् आवश्यक आहे 
ककवा िरत आहरर् व सांतवतरर् अतधकाऱयाांच्या खात्यात जमा होरे् आवश्यक आहे. तथाति, 
आहरर् व सांतवतरर् अतधकाऱयाांच्या खात्यात अशा रकमा जमा करण्याऐवजी बँका त्या तनलांबन 
खात्यामध्ये ठेवतात, कालाांतराने अशा रकमा ताळमेळतवना राहतात आतर् ज्या रकमा शासनाकडे 
िरत जमा व्हावयास हव्या त्या बँकाकडे िडून राहतात. याला आळा घालण्यासाठी ठरातवक 
कालावधीने सदर रकमाांचा ताळमेळ घेरे् अत्यांत गरजेचे आहे. तरी सवव आहरर् व सांतवतरर् 
अतधकारी याांनी दर आठवडयाला वगव करण्यात येर्ाऱया रकमाांचा ताळमेळ घेण्याची कायववाही 
करावी. उियोतगता प्रमार्ित्र सादर करताांना अशा ताळमेळानांतरच लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाटि 
करण्यात आलेल्या रकमा  तवचारात घेऊन सादर करण्यात याव.े 
 

7. तनयांत्रक अतधकाऱयाांनी अनुदान वाटिाची एक प्रत सतचव (मदत व िुनववसन) याांना न 
चकुता सादर करावी. आहरर् व सांतवतरर् अतधकाऱयाांनी कोषागार/उि कोषागार याांच्याकडे 
िाठतवण्यात येर्ाऱया तबलासोबत जोडल्या जार्ाऱया सांगर्क तचठ्ठीमध्ये गौर् / उितशषाच्या 
सांगर्क सांकेताांकाचा न चकुता उल्लेख करावा, असे आदेश कृिया सांबांतधत अतधकाऱयाांना तनयांत्रर् 
अतधकाऱयाांनी दयावते. तसेच कोषागारातून/उि कोषागारातून आहतरत केलेल्या रकमेचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
 

8. सदर शासन तनर्वय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उिलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201908021517414419 असा 
आहे. हा आदेश तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करून तनगवतमत करण्यात येत आहे. 
 

  महाराष्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
                              (राजश्री राऊत) 
                                   तवत्तीय सल्लागार व सह सतचव 
प्रतत,  
 1.   मा. मांत्री (म. व िु.) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय, मुांबई 
 2.   मा. राज्यमांत्री (म. व िु.) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय, मुांबई 
 3.   मा. सतचव (आित्ती व्यवस्थािन, म. व िु.) याांचे स्वीय सहाय्यक,मांत्रालय, मुांबई 
 4.   महालेखािाल-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा ितरक्षर्), महाराष्र राज्य, 
                  मुांबई /नागिूर 
 5.   तवभागीय आयुक्त, कोकर् / नातशक / िरेु् / औरांगाबाद / अमरावती / नागिूर. 
           6.   सवव तजल्हातधकारी, 
           7.   सांचालक (लेखा व कोषागारे) 
           8.   सवव तजल्हा कोषागार अतधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 9.   उिसतचव (म-3), महसूल व वन (म.व िु.) तवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
           10.  तवत्त तवभाग (अथवसां.-3 व 6/व्यय-9/ तवत्त आयोग कक्ष ),मांत्रालय,मुांबई-32, 
 11.  तनवडनस्ती ( कायासन म-11) 
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