
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप  हंगाम 
सन 2017 मध्ये सोयाबीन वपकाच्या सोयाबीन 
वपकाच्या विम्यापासून िवंित रावहलले्या 
उस्मानाबाद वजल्हयातील उस्मानाबाद ि 
लोहारा तालकु्यातील शेतकऱयांना नुकसान 
भरपाईिी रक्कम विशेष बाब  म्हणनू वितरीत 
करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल ि िन (म. ि प.ु) विभाग 

शासन वनणणय क्रमांक-एससीिाय-08/2019/प्र.क्र.61/म-11 
मंत्रालय, मंुबई -400 032 

  वदनांक :-  21 ऑगस्ट, 2019. 
 

िािा :-  
 

 1)  मा.उच्ि न्यायालय, औरंगाबाद जनवहत याविका क्रमांक 141/2018 मध्ये  वदनांक 
         15/07/2019रोजी वदलेले वनदेश. 
 

             2)  मा. मंत्री (मदत ि पनुिणसन) यांि ेअध्यक्षतेखाली वदनांक 227/2019 रोजी झालेल्या 
                    मंत्रीमंडळ उपसवमतीि े इवतिृत्त.  
 

 3)   कृवष ि पदुम विभाग, शासन वनणणय क्रमांक प्रवपवियो-2018/प्र.क्र.112/11अे, 
                    वदनांक 07/08/2019  ि शुध्दीपत्रक वदनाकं 14/08/2019. 
 

 4)   महसूल ि िन विभाग, शासन वनणणय क्रमांक पनुर्वि-2019/2245/प्र.क्र.84/ब-1, 
                    वदनांक 19/08/2019. 

 

प्रस्तािना :- 
 
 प्रधानमंत्री  पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 मध्ये उस्मानाबाद ि लोहारा तालुक्यात 
पेरणीि े  क्षेत्र वििारात घेता, विमा क्षते्र घटक वनवित करतांना तालुका अवधसूवित करणे,  तसेि पीक 
कापणी प्रयोग योग्य पध्दतीने न घेण्यामुळे सोयाबीन वपकच्या विम्यापासून िवंित राहीलेल्या 
उस्मानाबाद वजल्हयातील उस्मानाबाद ि लोहारा तालुक्यातील शेतकऱयांनी पीक विमा नुकसान 
भरपाई देण्यासंदभात विविध लोकप्रवतवनधींकडून मागणी करण्यात आली असून प्रस्तुत प्रकरणी                                  
मा. मंुबई उच्ि न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनवहत याविका क्रमांक 141/2018 दाखल 
करण्यात आली होती. त्यासंदभात न्यायालयात झालेल्या सुनािणीमध्ये मदत ि पनुिणसन विभागाने 
सदर प्रस्तािाबाबत तीन आठिडयांच्या  आत मंवत्रमंडळ उपसवमतीच्या बठैकीत वनणणय घेिून संबवंधत 
विभागाने लाभार्थ्यांना सदर रक्कम िार आठिडयाच्या आत वितरीत करण्याि े वनदेश वदले. या 
अनुषंगाने मा. मंत्री (मदत ि पनुिणसन) यांच्या अध्यक्षतेखाली वदनांक 22/07/2019 रोजी झालेल्या 
मंवत्रमंडळ उपसवमतीच्या बठैकीमध्ये झालेल्या वनणणयानुसार ि कृवष ि पदुम विभागाच्या संदभीय क्र.3 
च्या शासन वनणणयान्िये वदलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार सोयाबीन वपकाच्या विम्यापासून िवंित 
रावहलेल्या उस्मानाबाद वजल्हयातील उस्मानाबाद ि लोहारा तालुक्यातील 66775 शेतकऱयांना विशेष 
बाब म्हणनू पीक विमा नुकसान भरपाईिी रुपये 56.61 कोटी इतका  वनधी वितरीत करण्यािी बाब 
शासनाच्या वििाराधीन होती. 
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शासन वनणणय :- 
 

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2017 मध्ये सोयाबीन वपकाच्या  सोयाबीन वपकाच्या 
विम्यापासनू िवंित रावहलेल्या उस्मानाबाद वजल्हयातील उस्मानाबाद ि लोहारा तालुक्यातील 
66,775शेतकऱयानंा रुपये 56.61 कोटी इतकी पीक विमा नुकसान भरपाईिी रक्कम विशेष बाब म्हणनू 
कृवष ि पशुसंिधणन विभागास अथणसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरीत करण्यास या शासन 
वनणणयान्िये मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

2. उपरोक्त वनधी, सन 2019-20 या िालू वित्तीय िषात मागणी क्रमांक सी-6,2245 - नैसर्वगक 
आपत्तीच्या वनिारणासाठी सहाय्य,(92)  राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या मानकाव्यवतवरक्त खिण, (92) 
(09) नैसर्वगक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरीता शेतकऱयांना मदत (अवनिायण), 31, सहायक अनुदाने 
(ितेनेतर) ( 2245 2167 ) या लेखाशीषाखाली पनुर्विवनयोजनाने  उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
वनधीमधून एकूण रुपये 56.61 कोटी इतका वनधी अथणसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने सदर खिण िर नमूद केलेल्या बाबींिर अंवतमत:  खिी 
टाकािा. 
 

3. सदर वनधी िालू आर्वथक िषाति खिण होणे अपेवक्षत असून, तो व्यपगत होणार नाही  अथिा 
कोषागारातनू आहरीत करुन बकँ खात्यात काढून ठेिला जाणार नाही, यािीही दक्षता घेण्याच्या सूिना 
कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने संबवंधतांना द्याव्या. सदर वनधी ज्या प्रयोजनासाठी िगण करण्यात आला 
आहे, त्याि प्रयोजनासाठी त्यािा िापर होत आहे, यािी कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने खातरजमा 
करािी. कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने सदर वनधी वितरणाि े  उपयोवगता प्रमाणपत्र महसूल ि िन 
विभागास उपलब्ध करून देण्याच्या प्रमुख अटीिर या  वनधीि ेवितरण करण्यात येत आहे. 
 

4. ज्या प्रयोजनासाठी वनधी वितरीत करण्यात आला आहे त्याबाबतिी वजल्हावनहाय भौवतक 
प्रगतीिी मावहती कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने या विभागाकडे दर मवहन्यास मावसक खिाच्या 
अहिालासोबत सादर करािी. वनधी िाटपाि े लेखे, अवभलेखे/नोंदिहया विवहत कायणपध्दतीनुसार 
अनुदान आहरीत ि वितरीत करणाऱया कायालयाच्या स्तरािर अदयाित ठेिण्यात याव्यात. त्यािप्रमाणे 
दरमहा होणाऱया प्रत्यक्ष खिािे पत्रक पढुील मवहन्याच्या 5 तारखेपयंत कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने 
एकवत्रतवरत्या मदत ि पनुिणसन प्रभागास न िकुता सादर करािीत. दर तीन मवहन्यांनी झालेल्या 
खिािी, महालेखाकार कायालयात नोंदविण्यात आलेल्या खिाशी पडताळणी करुन त्याबाबति े
प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर कराि.े तसेि कोणत्याही पवरस्स्थतीत मंजूर वनधीच्या 
मयादेपेक्षा जास्त खिण होणार नाही, यािी दक्षता वनयंत्रक अवधकाऱयानंी घ्यािी. वितरीत करण्यात 
आलेल्या अनुदानातनू जर काही रक्कम खिी पडणार नसेल तर ती रक्कम विवहत िळेेत शासनास 
प्रत्यार्वपत करण्यात यािी. 
 

5. सदर वनधी जरी मदत ि पनुिणसन विभागाकडून अथणसंकल्पीत करण्यात आला असला तरी 
त्याि े सवनयंत्रण कृवष ि पशुसंिधणन विभागाकडे असल्यामुळे सदर वनधीि े वनयमातील तरतुदीनुसार 
कोटेकोरपणे लेखापरीक्षण करण्यािी जबाबदारी कृवष ि पशुसंिधणन विभागािी राहील. तसेि यानुषंगाने 
उद्भिणारे विधीमंडळविषयक, महालेखापाल यांच्या लेखापरीक्षण / लोकलेखा सवमती विषयक िा इतर 
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कोणत्याही स्िरुपािे कामकाज पणूणत: कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने हाताळणे आिश्यक राहील. वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या वनधीिे लेखे कृवष ि पशुसंिधणन विभागाने स्ितंत्रवरत्या ठेिािते. 
 

6 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेतांक  201908211609221419 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
  

महाराष्ट्राि ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 
 
 

 
         ( राजश्री  राऊत  ) 
                       वित्तीय सल्लागार ि सह सविि 
प्रवत, 

1) मा. मुख्यमंत्री यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मंुबई 
2) मा. मंत्री (महसूल / मदत ि पनुिणसन) यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा. मंत्री (कृवष ) यांि ेखाजगी सविि, मंत्रालय, मंुबई 
4) मा. राज्यमंत्री (मदत ि पनुिणसन) यांिे खाजगी सविि, मंत्रालय, मंुबई 
5) मा. सविि (कृवष) कृवष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6) मा. सविि, (मदत ि पनुिणसन प्रभाग), मंत्रालय, मंुबई 
7) संिालक, लेखा ि कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  
8) वित्त विभाग, (व्यय-9), मंत्रालय, मंुबई 
9) कायासन अवधकारी (ब-1/म-7) महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मंुबई 

     10)वनिडनस्ती (म-11). 
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