राज्यातील खरीप 2018 हंगामातील दु ष्काळी पररस्थितीच्या
अनुषंगाने बारित शेतकऱयांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी
रनिी रवतरीत करण्याबाबत. (नारशक/अमरावती रवभाग )
महाराष्र शासन
महसूल व वन रवभाग
शासन रनर्णय क्रमांक :- एससीवाय-07/2019/प्र.क्र.46/म-11
( आपत्ती व्यवथिापन, मदत व पुनवणसन प्रभाग )
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
रदनांक -5 सप्टें बर, 2019.
संदभण :- 1) महसूल व वन रवभाग, शासन रनर्णय क्रमांक :- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म- 7,
रद. 31/10/2018, रदनांक 25/01/2019,रदनांक14/02/2019, रद.21/02/2019,
रद.10/7/2019, रद.4/9/2019.
2) महसूल व वन रवभाग, शासन रनर्णय क्रमांक :- एससीवाय-2019/प्र.क्र.10/म-11,
रदनांक 29/01/2019 व रदनांक 14/02/2019 , रदनांक 21/2/2019 रोजीचे पत्र,
शासन रनर्णय रद.15/7/2019.
3) महसूल व वन रवभाग, शासन रनर्णय क्रमांक :- एससीवाय-2019/प्र.क्र.19/म-7,
रदनांक 4/9/2019.
प्रस्तावना :राज्यातील खरीप हंगाम -2018 मध्ये दु ष्काळी पररस्थितीचे मूलयांकन करुन राज्यात 151
तालुक्यामध्ये रदनांक 31/10/2018च्या शासन रनर्णयान्वये अन्वये दु ष्काळ घोरषत करण्यात आला. सदर
तालुक्यातील बारित शेतकऱयांना कृरष रवषयक मदत वाटपाकरीता संदभण क्र.1 मध्ये नमूद शासनरनर्णयान्वये
रनिी उपलब्ि करुन दे ण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली. त्यानुसार संदभण क्र.2 येिे नमूद शासन
रनर्णय व पत्रानुसार संबरं ित रजलहयांना रनिी रवतरीत करण्यात आला आहे .
रवभागीय आयुक्त, नारशक व अमरावती यांच्या अरतररक्त रनिी मागर्ीनुसार दु ष्काळ जाहीर
करण्यात आलेलया रजलहयातील शेतकऱयांच्या झालेलया नुकसानीच्या अनुषंगाने मदत वाटप करण्यासाठी
रनरवष्ठा अनुदान उपलब्ि करुन दे ण्याबाबतच्या प्रथतावास रदनांक 7/8/2019 रोजी झालेलया मंरत्रमंडळ
उपसरमतीच्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली. त्यानुसार उपरोक्त संदभण क्र.03 येिील शासन रनर्णय रदनांक
4/9/2019 अन्वये रनिी उपलब्ि करून दे ण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे .
सदर शासन रनर्णयानुसार नारशक व अमरावती रवभागातील शेतकऱयांच्या झालेलया नुकसानीच्या
अनुषंगाने मदत वाटप करण्यासाठी संबरं ित रवभागांना लेखाशीषण (2245 2434) अंतगणत रुपये
318,35,90,000/- इतका रनिी वाटप करण्यासाठी अिणसंकलपीय रवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे उपलब्ि
करुन दे ण्याची बाब शासनाच्या रवचारािीन होती.
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शासन ननर्णय :राज्यातील खरीप हंगाम-2018मध्ये 31/10/2018 च्या शासनरनर्णयान्वये दु ष्काळ जाहीर करण्यात
आलेलया नारशक व अमरावती रजलहयातील शेतकऱयांच्या झालेलया नुकसानीच्या अनुषंगाने मदत वाटप
करण्यासाठी एकूर् रक्कम रु.318,35,90,000/- (तीनशे अठरा कोटी पथतीस लक्ष नव्वद हजार फक्त)
इतका अरतररक्त रनिी खालील तक्त्यात दशणरवलयाप्रमार्े रवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद व नागपूर यांना
अिणसंकलपीय रवतरर् प्रर्ालीद्वारे उपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे .

अ.क्र.

रवभाग

रजलहा

रवतरीत करावयाची
रक्कम (रु.लाखात)

1
2

अमरावती

3
4

अमरावती

738.95

अकोला

6149.75

यवतमाळ

1669.49

बुलढार्ा

8922.37

एकूर् अमरावती
1

17480.56
नारशक

1799.11

िुळे

5669.91

नंदुरबार

160.25

4

जळगांव

2435.28

5

अहमदनगर

4290.79

2

नारशक

3

एकूर् नारशक
रवतरीत करावयाची एकूर् रक्कम (रु.लाखात)
2.

14355.34
31835.90

सन 2019-20 या रवत्तीय वषात मागर्ी क्रमांक सी-6, 2245 नैसर्गगक आपत्ती रनवारर्ािण सहाय्य

(योजनेत्तर),01 अवषणर्, 101 अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती प्ररतसाद रनिीच्या मानकांनुसार खचण, (91)
(05) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयांना मदत, 31 सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), (2245 2434) या
उपलेखारशषाखाली अिणसक
ं स्लपत करण्यात आलेलया रनिीतून रवभागीय आयुक्त, नारशक/अमरावती यांना
थतंभ क्रमांक3 मध्ये नमूद केलयाप्रमार्े रनिी अिणसंकस्लपय रवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे उपलब्ि करुन
दे ण्यात येत आहे , सदर शीषाखाली तो अंतीमत: खची दाखरवण्यात यावा. तसेच तक्त्यात दशणरवलयाप्रमार्े
रनिी वाटपाच्या मयादे तच संबरं ित रजल्ांना रनिी रवतरीत होईल, याची दक्षता रवभागीय अाायुक्त
कायालयाने घ्यावी.
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3.

बारित शेतकऱयांना मदतीचे वाटप करताना शासनरनर्णय संदभण क्रमांक 1 व 3 मिील अटी, शतीची

पूतणता करण्याची दक्षता घ्यावी व त्यात नमूद मागणदशणक सूचनांप्रमार्े कायणवाही करण्यात यावी.
4.

अिणसंकस्लपय रवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) वर उपलब्ि रनिी अनावश्यक ररतीने कोषागारात आहरीत

करुन तो वाटपा अभावी बँकेत पडू न राहर्ार नाही, याची काटे कोर दक्षता घेण्याचे आदे श वेळोवळी दे ण्यात
आलेले आहे त, असे असतानाही कोषागारातून रक्कम आहरीत करुन बँकेत ठे वले असलयाच्या बाबी
रनदशणनास आलया आहे त. याथतव रनिी आहरीत करुन बँकेत ठे ऊ नये, अशा सक्त सूचना या शासन
रनर्णयान्वये पुन:श्च दे ण्यात येत आहे त. अशी बाब आढळू न आलयास त्याला तात्पुरता अपहार समजून,
संबरं ितांवर रशथतभंगाची कायणवाही करण्यात येईल, याची सवांनी नोंद घ्यावी.
5.

सदर रनिी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्यात आला आहे , त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे

याची सवण रवभागीय आयुक्त यांनी खातरजमा करावी. रनिीच्या वाटपाचे लेखे, अरभलेख/नोंदवहया रवरहत
कायणपध्दतीनुसार अनुदान आहररत व रवतरीत करर्ाऱया कायालयाच्या थतरावर अदयावत ठे वण्यात यावे.
त्याचप्रमार्े दरमहा होर्ाऱया प्रत्यक्ष खचाचे रववरर्पत्र पुढील मरहन्याच्या 10 तारखेपयणत संबरं ित रवभागीय
आयुक्त, यांनी एकरत्रत महसूल व वन रवभागास न चुकता सादर करावी तसेच झालेलया खचाची महालेखाकार
कायालयात नोंदरवण्यात आलेलया खचाशी पडताळर्ी करुन त्याबाबतचे उपयोरगता प्रमार्पत्र या रवभागाकडे
तात्काळ सादर करावे. रवतरीत करण्यात आलेलया अनुदानातून जर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल तर ती
रक्कम रवरहत वेळेत शासनास प्रत्यार्गपत करण्यात यावी.
6.

नैसर्गगक आपत्तीमध्ये बारित व्यक्तींना वाटप करण्यासाठी रवतररत करण्यात येर्ारा रनिी

तालुकाथतरावरील आहरर् व संरवतरर् अरिकारी यांचक
े डू न लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हथतांतररत केला
जातो. काही बँका लाभार्थ्यांचे नाव, खाते क्रमांक जुळत नाही, अशा तांरत्रक कारर्ाथतव परत आलेला रनिी
रनलंबन (Suspense) खात्यात ठे वतात. वाथतरवक पाहता बँकाकडे वगण करण्यात आलेली रक्कम एकतर
लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होर्े आवश्यक आहे ककवा परत आहरर् व संरवतरर् अरिकाऱयांच्या खात्यात जमा
होर्े आवश्यक आहे . तिारप, आहरर् व संरवतरर् अरिकाऱयांच्या खात्यात अशा रकमा जमा करण्याऐवजी
बँका त्या रनलंबन खात्यामध्ये ठे वतात, कालांतराने अशा रकमा ताळमेळरवना राहतात आरर् ज्या रकमा
शासनाकडे परत जमा व्हावयास हव्या त्या बँकाकडे पडू न राहतात. याला आळा घालण्यासाठी ठरारवक
कालाविीने सदर रकमांचा ताळमेळ घेर्े अत्यंत गरजेचे आहे . तरी सवण आहरर् व संरवतरर् अरिकारी यांनी
दर आठवडयाला वगण करण्यात येर्ाऱया रकमांचा ताळमेळ घेण्याची कायणवाही करावी. उपयोरगता प्रमार्पत्र
सादर करतांना अशा ताळमेळानंतरच लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आलेलया रकमा रवचारात घेऊन
सादर करण्यात यावे.
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7.

रनयंत्रक अरिकाऱयांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत सरचव (मदत व पुनवणसन) यांना न चुकता सादर

करावी. आहरर् व संरवतरर् अरिकाऱयांनी कोषागार/उप कोषागार यांच्याकडे पाठरवण्यात येर्ाऱया
रबलासोबत जोडलया जार्ाऱया संगर्क रचठ्ठीमध्ये गौर् / उपरशषाच्या संगर्क संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख
करावा, असे आदे श कृपया संबरं ित अरिकाऱयांना रनयंत्रर् अरिकाऱयांनी दयावेत. तसेच कोषागारातून/उप
कोषागारातून आहररत केलेलया रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा.
8.

सदर शासन रनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201909051557247519 असा आहे. हा आदे श रडजीटल थवाक्षरीने
साक्षांरकत करून रनगणरमत करण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

RAJASHREE
MILIND RAUT

Digitally signed by RAJASHREE MILIND RAUT
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=58e3cf7b9657c2ed6d6d47f01918bccb8dcaac1f1b6f31c7c723
db4deb16f5f2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=6689500497ea8c2084eb7b303b8b2f3922ec7b73b6347d
04e043dc0b8ef0fd64, ou=REVENUE AND FOREST, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=RAJASHREE MILIND RAUT
Date: 2019.09.05 16:12:29 +05'30'

( राजश्री राऊत )

रवत्तीय सल्लागार व सह सरचव
प्रनत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सरचव,मंत्रालय,मुंबई
2. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव (सवण)
3. सवण लोकसभा सदथय /राज्यसभा सदथय (महाराष्र)
4. सवण रविानसभा सदथय /रविान पररषद सदथय.
5. मा.मुख्य सरचव यांचे उप सरचव
6. अपर मुख्य सरचव (कृरष), कृरष व पदु म रवभाग, मंत्रालय,मुंबई,
7. अपर मुख्य सरचव (महसूल), महसूल व वन रवभाग, मंत्रालय, मुंबई
8. प्रिान सरचव (रवत्त), रवत्त रवभाग, मंत्रालय, मुंबई
9. सरचव (आपत्ती व्यवथिापन, मदत व पुनवणसन), मंत्रालय,मुंबई
10. महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र, मुंबई / नागपूर
11. महालेखापाल -1 /2 (लेखा पररक्षा ), महाराष्र , मुंबई / नागपूर
12. रवभागीय आयुक्त, नारशक/अमरावती.
13. रवत्त रवभाग, (व्यय -9 / अिणस.-6 ), मंत्रालय , मुंबई.
14. कायासन अरिकारी,महसुल व वन रवभाग, (म-7 ),मंत्रालय, मुंबई-32
15. रनवड नथती,(कायासन म-11)
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