
राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर,2019 मध्ये 
झालले्या "क्यार" व "महा" चक्रीवादळामुळे 
झालले्या अवळेी पावसामुळे शेतीपपकाांच्या 
नुकसानीपोटी आपद्ग्रसताांना पवशेष दराने 
मदत देण्यासाठी  पनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन पवभाग 

शासन पनर्णय क्रमाांक :- एससीवाय-11/2019/प्र.क्र. 81 /म-11 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
पदनाांक - 19 नोव्हेंबर, 2019 

 

      सांदभण :- 1) शासन पनर्णय,महसूल व वन पवभाग,क्रमाांक:- सीएलएस 2015/प्र.क्र.40/म-3, 
                      पदनाांक 13.05.2015.  
           2) शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग,क्रमाांक:- सीएलएस 2019/प्र.क्र.191/म-3, 
                      पदनाांक 18/11/2019 
          3) शासन पनर्णय महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक पुनर्वव-2019/2245/प्र.क्र.84/ब-1, 
                         पदनाांक 19/11/2019. 
 

प्रसतावना :-  
राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर,2019 मध्य े झालेल्या "क्यार" व "महा" चक्रीवादळामुळे  

झालेल्या अवळेी पावसामुळे राज्यातील 34 पिल्हयातील 325 तालुक्यामधील शेतीपपकाांच्या 
नुकसानीपोटी अाापद्ग्रसताांना पवशेष दराने मदत देण्यासाठी सांदभण क्रमाांक 02 अन्वये पपहल्या 
टप्पयापोटी एकूर् रुपये 205936.65 लक्ष (अक्षरी रुपये दोन हिार एकोर्साठ कोटी छत्तीस लक्ष पासष्ट्ट 
हिार फक्त ) इतका पनधी  अर्णसांकल्पीय पवतरर् प्रर्ालीद्वारे (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या पवचाराधीन होती. 

 

 शासन पनर्णय :-  
 

 राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर,2019 मध्ये झालेल्या "क्यार" व "महा" चक्रीवादळामुळे  
झालेल्या अवळेी पावसामुळे राज्यातील 34 पिल्हयातील 325 तालुक्यामधील शेतीपपकाांच्या 
नुकसानीपोटी आपद्ग्रसताांना पवशेष दराने मदत देण्याचा पनर्णय सांदभण क्रमाांक 02 येर्ील पदनाांक 
18/11/2019 अन्वये घेण्यात येऊन  पपहल्या टप्पयापोटी रुपये 205936.65 लक्ष (अक्षरी रुपये दोन 
हिार एकोर्साठ कोटी छत्तीस लक्ष पासष्ट्ट हिार फक्त) इतका पनधी पवतपरत करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार कोकर्/ नापशक/ औरांगाबाद/अमरावती/नागपूर/पुरे्  पवभागास 
पनधी अर्णसांकल्पीय पवतरर् प्रर्ालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
2. पवभागीय आयुक्त, कोकर्/नापशक/औरांगाबाद/अमरावती/नागपूर/पुरे् पवभागास पिल्हा पनहाय 
पनधीचे वाटप करण्याकरीता एकूर् रुपय े205936.65 लक्ष (अक्षरी रुपय ेदोन हिार एकोर्साठ कोटी 
छत्तीस लक्ष पासष्ट्ट हिार फक्त) इतका पनधी या शासन पनर्णयासोबतच्या पववरर्पत्रात नमूद केल्याप्रमारे्  
अर्णसांकल्पीय पवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे पवतरीत करण्यात येत आहे. 
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3. उपरोक्त पनधी सन 2019-20 या पवत्तीय वषात मागर्ी क्रमाांक सी-6, 2245 नैसर्वगक आपत्ती 
सहाय्य 02, अपतवृष्ट्टी,101 अनुरह सहाय्य (91) राज्य आपत्ती प्रपतसाद पनधीच्या मानकाांनुसार खचण, 
(91)(05) पीक नुकसानीमुळे शेतकऱयाांना मदत (2245 2452), 31 सहायक अनुदाने (वतेनेतर) 
लेखापशषाखाली अर्णसांकल्ल्पत करण्यात आलेल्या पनधीतून पवभागीय आयुक्त, कोकर्/नापशक/ 
औरांगाबाद/ अमरावती/नागपूर /पुरे्  याांना अर्णसांकल्ल्पय पवतरर् प्रर्ाली (BEAMS) द्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे, या शीषाखाली तो अांतीमत: खची दाखपवण्यात यावा. तसेच सोबतच्या पववरर्पत्रात 
दशणपवल्याप्रमारे् पनधी वाटपाच्या मयादेतच सांबांपधत पिल््ाांना पनधी पवतरीत होईल, याची कृपया दक्षता 
घ्यावी. 
4. बापधत शेतकऱयाांना मदतीचे वाटप करताना शासनपनर्णय सांदभण क्रमाांक 1 व 2 मधील अटी, शतीची 
पूतणता करण्याची दक्षता घ्यावी व त्यात नमूद मागणदशणक सूचनाांप्रमारे् कायणवाही करण्यात यावी. 
5. पिल्हयाांना पनधी पवतपरत केल्यानांतर, पिल्हयाांनी सदर रक्कमेच े वाटप झाल्यानांतर, रक्कम 
वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्याांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या  मापहतीसह, त्या-त्या 
पिल्हापधकारी कायालयाच्या सांकेतसर्ळावर प्रपसध्द करावी.   
6.  अर्णसांकल्ल्पय पवतरर् प्रर्ाली (BDS) वर उपलब्ध पनधी अनावश्यक परतीने कोषागारात आहरीत 
करुन तो वाटपा अभावी बँकेत पडून राहर्ार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेश वळेोवळी देण्यात 
आलेले आहेत. असे असतानाही कोषागारातून रक्कम आहरीत करुन बँकेत ठेवले असल्याच्या बाबी 
पनदशणनास आल्या आहेत. यासतव पनधी आहरीत करुन बकेँत ठेऊ नये, अशा सक्त सूचना या शासन 
पनर्णयान्वये पुन:श्च देण्यात येत आहेत. अशी बाब आढळून आल्यास त्याला तात्पुरता अपहार समिून, 
सांबांपधताांवर पशसतभांगाची कायणवाही करण्यात येईल, याची सवांनी नोंद घ्यावी. 
7. सदर पनधी ज्या प्रयोिनासाठी वगण करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोिनासाठी त्याचा वापर होत 
आहे याची सांबांपधत पवभागीय आयुक्त याांनी खातरिमा करावी. पनधीच्या वाटपाचे लेखे, 
अपभलेख/नोंदवहया पवपहत कायणपध्दतीनुसार अनुदान आहपरत व पवतरीत करर्ाऱया कायालयाच्या 
सतरावर अदयावत ठेवण्यात याव.े तसेच झालेल्या खचाचा कोषागार कायालय व महालेखाकार 
कायालयात नोंदपवण्यात आलेल्या खचाशी त्रैमापसक ताळमेळ घेऊन त्याबाबतचे उपयोपगता प्रमार्पत्र 
या पवभागाकडे तात्काळ सादर कराव.े  पवतरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून िर काही रक्कम खची 
पडर्ार नसेल तर ती रक्कम पवपहत वळेेत शासनास प्रत्यार्वपत करण्यात यावी. 
8. नैसर्वगक आपत्तीमध्ये बापधत व्यक्तींना वाटप करण्यासाठी पवतपरत करण्यात येर्ारा पनधी 
तालुकासतरावरील आहरर् व सांपवतरर् अपधकारी याांचेकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हसताांतपरत 
केला िातो. काही बँका लाभार्थ्यांचे नाव, खाते क्रमाांक िुळत नाही अशा ताांपत्रक कारर्ासतव परत आलेला 
पनधी पनलांबन (Suspense) खात्यात ठेवतात. वासतपवक पाहता बँकाकडे वगण करण्यात आलेली  रक्कम 
एकतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात िमा होरे् आवश्यक आहे ककवा परत आहरर् व सांपवतरर् अपधकाऱयाांच्या 
खात्यात िमा होरे् आवश्यक आहे. तर्ापप, आहरर् व सांपवतरर्  अपधकाऱयाांच्या खात्यात अशा रकमा 
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िमा करण्याऐविी बँका त्या पनलांबन खात्यामध्ये ठेवतात. कालाांतराने अशा रकमा ताळमेळपवना राहतात 
आपर् ज्या रकमा शासनाकडे परत िमा व्हावयास हव्या त्या बँकाकडे पडून राहतात. याला आळा 
घालण्यासाठी ठरापवक कालावधीने सदर रकमाांचा ताळमेळ घेरे् अत्यांत गरिेचे आहे. तरी सवण आहरर् 
व सांपवतरर् अपधकारी याांनी दर आठवडयाला वगण करण्यात येर्ाऱया रकमाांचा ताळमेळ घेण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

9. पनयांत्रक अपधकाऱयाांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत मा. सपचव (मदत व पुनवणसन) याांना न चकुता 
सादर करावी. आहरर् व सांपवतरर् अपधकाऱयाांनी कोषागार/उप कोषागार याांच्याकडे पाठपवण्यात येर्ाऱया 
पबलासोबत िोडल्या िार्ाऱया सांगर्क पचठ्ठीमध्ये गौर् / उपपशषाच्या “सांगर्क यांत्र” सांकेताांकाचा न 
चकुता उल्लेख करावा, असे आदेश कृपया सांबांपधत अपधकाऱयाांना पनयांत्रर् अपधकाऱयाांनी दयावते. तसेच 
कोषागारातून/उप कोषागारातून आहपरत केलेल्या रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
10. सदर शासन पनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसर्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201911191601025119 असा आहे. सदर शासन 
पनर्णय  पडिीटल सवाक्षरीने साक्षाांपकत करून काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

        ( प्राची सुभाष पालव ) 
       कायासन अपधकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रपत, 

1. मा. अप्पर मुख्य सपचव/प्रधान सपचव / सपचव (सवण मांत्रालयीन पवभाग), 
2. सवण पवभागीय आयुक्त, 
3. आयुक्त ( कृपष ),कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
4. सपचव (मदत व पुनवणसन),मांत्रालय,मुांबई 
5. महालेखापाल -1 /2 (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र , मुांबई / नागपूर 
6.  महालेखापाल -1 /2 ( लेखा पपरक्षा ), महाराष्ट्र , मुांबई / नागपूर 
7.  सवण पिल्हापधकारी 
8.  सवण पिल्हा कोषागार अपधकारी 
9.  पवपत्तय सल्लागार व सह सपचव,मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासन भवन,मुांबई 
10.  पवत्त पवभाग, व्यय -9 / अर्णसांकल्प कक्ष ), मांत्रालय , मुांबई. 
11.  महसुल व वन पवभाग, ( म-3), मांत्रालय, मुांबई-32 
12. पनवड नसती, (कायासन म-11) 

 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन ननर्णय क्रमाांक- एससीवाय-11/2019/प्र.क्र.81/म-11, निनाांक 19 नोव्हेंबर 2019 सोबतचे 
नववरर्पत्र-अ 

अ.क्र. नवभाग निल्हा नवतनरत  ननधी (रूपये लाखात) 
1 कोकर् ठारे् 820.68 
2 पालघर 973.08 
3 रायगड 517.14 
4 रत्नानगरी 501.36 
5 ससधुिुगण 665.09 
 एकूर् कोकर् 3477.35 

6 नानशक नानशक 18150.84 
7 धुळे 7487.22 
8 नांिुरबार 113.76 
9 िळगाांव 17998.01 

10 अहमिनगर 13555.09 
 एकूर् नानशक 57304.92 

11 पुरे् पुरे् 3955.95 
12 सोलापूर 5815.10 
13 सातारा 1757.57 
14 साांगली 3448.42 
15 कोल्हापूर 38.65 

 एकूर् पुरे् 15015.69 
16 औरांगाबाि औरांगाबाि 12181.09 
17 िालना 11021.99 
18 बीड 14418.83 
19 लातूर 10068.02 
20 उस्मानाबाि 7819.58 
21 नाांिेड 12314.23 
22 परभर्ी 8762.73 
23 सहगोली 5376.61 

 एकूर् औरांगाबाि 81963.08 
24 अमरावती बुलडार्ा 13613.91 
25 अकोला 7255.77 
26 वानशम 5651.20 
27 अमरावती 7240.93 
28 यवतमाळ 10196.33 

 एकूर् अमरावती 43958.14 



29 नागपूर वधा 40.25 
30 नागपूर 1336.93 
31 भांडारा 287.80 
32 गोंनिया 266.07 
33 चांद्रपूर 1945.75 
34 गडनचरोली 340.67 

 एकूर् नागपूर 4217.47 
एकूर् सवण 205936.65 

 
 
 
        ( प्राची सुभाष पालव ) 
       कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन 
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