
जुलै-ऑक्टोबर 2019 मधील अतिवृष्टी व 
पूर बातधि व्यक्िींना मदि देण्याबाबि..... 

 

महाराष्र शासन 
महसूल व वन तवभाग 

शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2019/प्र.क्र.177/म-3  
हुिात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032 
िारीख:-13 फेब्रवुारी, 2020      

 

सांदभण:   1) शासन तनर्णय, महसूल व वन तवभाग, क्रमाांक: सीएलएस-2019/ प्र.क्र.165/ म-3,  
                तदनाांक 29/08/2019 व तदनाांक 11/09/2019 

      2) तवभागीय आयुक्ि, नागपूर याांचे पत्र क्र. मशा-7(5)/नैआव्य/कातव/118/2020,                    
          तदनाांक 05/02/2020 
 

प्रस्िावना : 
            राज्यािील तवतवध तजल्ह्यािील शहरी व ग्रामीर् भागामध्ये तद. 26 जुलै व त्यानांिर झालेल्ह्या 
अतिवृष्टीमुळे पुराचे पार्ी शहरी व ग्रामीर् भागामध्ये पसरले. या पूर पतरस्स्िमुळे बाधीि झालेल्ह्या 
कुटुांतबयाांना मदि देण्याबाबि मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षिेखालील मांत्रीमांडळ उपसतमिीने                                 
तदनाांक 19/08/2019 रोजीच्या बैठकीि घेिलेल्ह्या तनर्णयानुसार मदिीचे दर व तनकष शासन तनर्णय                         
क्र. सीएलएस-2019/प्र.क्र.165/म-3, तदनाांक 29/08/2019 आतर् 11/09/2019 अन्वये तनतिि 
करण्याि आले आहेि.  

2. तदनाांक 29/08/2019 आतर् 11/09/2019 रोजीच्या शासन तनर्णयामधील अनु. 4 (1-ब) नुसार 
“ज्या शेिक-याांनी नुकसान झालेल्ह्या तपकासाठी पीक कजण घेिले नाही परांिु त्याांच्या तपकाांची अतिवृष्टीमुळे 
व पुरामुळे तकमान 33% हानी झाली आहे अशा शेिक-याांना 1 हेक्टरच्या मयादेि (सांबांतधि शेिक-याकडे 
1 हेक्टरपेक्षा जास्ि तकिीही शेिी असली िरी) तद. 13/05/2015 च्या शासन तनर्णयानुसार राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद तनधी (SDRF)/राष्रीय आपत्ती प्रतिसाद तनधी (NDRF) नुसार त्या त्या तपकासाठी/क्षते्रासाठी 
अनुज्ञये असलेल्ह्या मदिीच्या दराच्या तिप्पट रक्कम मदि म्हर्नू देण्यास मान्यिा देण्याि आली आहे.” 
त्यानुसार तवभागीय आयुक्ि, नागपूर याांनी रूपये 68,94,27,000/- (अक्षरी रूपये अडुसष्ट कोटी                       
चौ-याांण्र्व लाख सत्तावीस हजार फक्ि) इिका तनधी तविरीि करण्याची  मागर्ी केलेली आहे.  सदर 
तनधी तविरीि करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी. 
 

शासन तनर्णय : 
          तदनाांक 29/08/2019 आतर् 11/09/2019 रोजीच्या शासन तनर्णयामधील अनु. 4 (1-ब) नुसार ज्या 
शेिक-याांनी नुकसान झालेल्ह्या तपकासाठी पीक कजण घेिले नाही परांिु त्याांच्या तपकाांची अतिवृष्टीमुळे व 
पुरामुळे तकमान 33% हानी झाली आहे अशा शेिक-याांना 1 हेक्टरच्या मयादेि (सांबांतधि शेिक-याकडे           
1 हेक्टरपेक्षा जास्ि तकिीही शेिी असली िरी) तद. 13/05/2015 च्या शासन तनर्णयानुसार राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद तनधी (SDRF)/राष्रीय आपत्ती प्रतिसाद तनधी (NDRF) नुसार त्या त्या तपकासाठी/क्षते्रासाठी 
अनुज्ञये असलेल्ह्या मदिीच्या दराच्या तिप्पट रक्कम मदि म्हर्नू देण्यास प्राप्ि झालेल्ह्या शासन 
मान्यिेनुसार, तवभागीय आयुक्ि, नागपूर याांनी मागर्ी केलेला तनधी रक्कम रूपये 68,94,27,000/- 
(अक्षरी रूपये अडुसष्ट कोटी चौ-याांण्र्व लाख सत्तावीस हजार फक्ि) सोबि जोडण्याि आलेल्ह्या 
तववरर्पत्रानुसार तविरीि करण्यास शासनाची मान्यिा देण्याि येि आहे.   
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2. वरील प्रयोजनासाठी प्रचतलि दरानुसार होर्ारा खचण प्रधान लेखाशीषण “2245-नैसर्गगक आपत्तीच्या 
तनवारर्ासाठी अिणसहाय, 02 पुर चक्रीवादळ इत्यादी, 101 अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
तनधीच्या मानकानुसार खचण, (91) (05) पीक नुकसानीमुळे शेिक-याांना मदि, 31, सहायक अनुदाने 
(विेनेिर) (2245 2452)” या लेखाशीषाखाली भागतवण्याि यावा.  

3. िसेच राज्य शासनाकडून द्यावयाच्या वाढीव मदिीसाठी होर्ारा खचण प्रधान लेखाशीषण           
“2245-नैसर्गगक आपत्तीच्या तनवारर्ासाठी अिणसहाय, 02 पुर चक्रीवादळ इत्यादी, 101 अनुग्रह सहाय्य, 
(91) राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनधीच्या मानकाव्यतितरक्ि खचण, (91) (12) पीक नुकसानीमुळे शेिक-याांना 
मदि, 31, सहायक अनुदाने (विेनेिर) (2245 2309)” या लेखाशीषाखाली भागतवण्याि यावा. 

4. या शासन तनर्णयासोबिच्या तववरर्पत्रामध्ये दशणतवल्ह्यानुसार तनधी तजल्ह्याांना तवभागीय 
आयुक्िाांमाफण ि उपलब्ध करुन देण्याि येि आहे. कक्ष अतधकारी (म-11) याांनी सदर तनधी अिणसांकल्ह्पीय 
तविरर् प्रर्ालीवर तविरीि करावा. 

5. उपरोक्ि दराने देण्याि येर्ारी मदि ही केवळ याच घटनाांसाठी मयातदि राहील.  ही बाब अन्य 
प्रकरर्ी पुवोदाहरर् म्हर्नू समजण्याि येऊ नये. िसेच प्रस्िुि तनधी तविरीि करिाांना तद.29/8/2019 व   
तद. 11/09/2019 रोजीच्या शासन तनर्णयामधील अटी व शिींची पूिणिा करण्याि यावी. िसेच मदिीचे 
वाटप करिाना खालीलप्रमारे् दक्षिा घेण्याि यावी.    

i) प्रचतलि तनयमानुसार शेिी / बहुवार्गषक फळतपकाच्या नुकसानीकरीिा मदि 33 टक्के अिवा 
त्याहून अतधक नुकसान झालेल्ह्याांना अनुज्ञये राहील. 

ii) प्रचतलि पध्दिीनुसार कृषी सहायक, िलाठी व ग्राम सेवक याांच्या सांयुक्ि स्वाक्षरीने पूर्ण 
करण्याि आलेल्ह्या पांचनाम्यानुसार सवण तजल्ह्हातधकारी याांनी तदलेल्ह्या अहवालानुसार 
मदिीचे वाटप तजल्ह्हातधकारी याांना कराव.े 

iii) सांबांतधि बातधिाांच्या बँक बचि खात्याि मदिीची रक्कम िेट जमा करण्याि यावी. 
iv) कोर्त्याही बातधिाांना रोखीने ककवा तनतवष्ठा स्वरुपाि मदि करण्याि येऊ नये. 
v) तपकाांच्या नुकसानीबाबिची मदिीची रक्कम खािेदाराांच्या बँक खात्यावर िेट जमा करिाना 

मदिीच्या रक्कमेमधून कोर्त्याही बँकेने कोर्त्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकतरिा 
सहकार तवभागाने योग्य िे आदेश तनगणतमि कराविे. 

 

6. सदर तनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्याि आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होि आहे 
याची तवभागीय आयुक्ि याांनी खािरजमा करावी. तनधी वाटपाचे लेखे, अतभलेखे, नोंदवया तवतहि 
कायणपध्दिीनुसार अनुदान आहरीि व तविरीि होर्ाऱ्या कायालयाच्या स्िरावर अद्ययावि ठेवण्याि 
याव्याि. झालेल्ह्या खचाचा कोषागार कायालय व महालेखापाल कायालयाि नोंदतवण्याि आलेल्ह्या खचाशी 
दर िीन मतहन्याांनी िाळमेळ घेवून त्याबाबिची उपयोतगिा प्रमार्पत्रे या तवभागाकडे िात्काळ सादर 
करण्याि यावी. कोर्त्याही पतरस्स्ििीि मांजूर तनधीच्या मयादेपक्षा जास्ि खचण होर्ार नाही याची दक्षिा 
घेण्याि यावी. तविरीि अनुदानािून जर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल िर िी तवतहि वळेेि शासनास 
प्रत्यार्गपि करावी. 
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7. सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 202002131205543919 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

            ( उदय ग. गवस ) 
             कक्ष अतधकारी, महाराष्र शासन 

प्रति, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सतचव,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. तवरोधी पक्ष नेिा (तवधानसभा/तवधान पतरषद), तवधानमांडळ सतचवालय,मुांबई, 
3. महाराष्र तवधानमांडळाचे सवण सन्माननीय तवधान सभा/तवधान पतरषद सदस्य, 
4. अपर मुख्य सतचव ( तवत्त),मांत्रालय,मुांबई, 
5. तवभागीय आयुक्ि, नागपूर तवभाग 
6. तजल्ह्हातधकारी,  नागपूर/वधा/भांडारा/गोंतदया/चांद्रपूर/गडतचरोली  
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपूर, 
8. महालेखापाल (लेखा पतरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  
9. सांचालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई 
10.  तजल्ह्हा कोषागार अतधकारी, नागपूर/वधा/भांडारा/गोंतदया/चांद्रपूर/गडतचरोली  
11.  तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
12. कायासन अतधकारी (म-11), मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
13.  तवत्त तवभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई 
14. तनवड नस्िी (कायासन/ म-३.  

 
 

 

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


महसुल व वन ववभाग, शासन  वनर्णय क्रमाांक,  सीएलएस-2019/प्र. क्र. 177/म-3, वि. 13/02/2020 सोबतच ेवववरर्पत्र. 

                                                                                               नागपरू ववभाग         (रक्कम रूपये) 

  कोरडवाहू वपके आश्वावसत ससचनाखालील वपके बहुवार्षिक वपके   
अ. 
क्र. 

विल्हा NDRF  
च्या 
वनकिानुसार 
 रू.6800/- 
प्रवत.हेक्टर 
च्या मयािेत. 
(लखेाशीिण 
(22452452) 
 

राज्य  
शासनाच्या 
वनधीतुन  
रू. 13600/- 
प्रवत.हेक्टर 
च्या मयािेत. 
(लखेाशीिण 
22452309) 
 

एकूर् 
(3+4) 
 

NDRF च्या  
वनकिानुसार 
रू.13500/ 
प्रवत.हेक्टर 
(लखेाशीिण 
(22452452) 
 

राज्य 
 शासनाच्या 
वनधीतुन 
रू.27000/ 
प्रवत.हेक्टर. 
(लखेाशीिण 
22452309) 
 

एकूर् 
(6+7) 
 

NDRF  
च्या 
वनकिानुसार 
रू.18000/ 
प्रवत.हेक्टर.  
(लखेाशीिण 
(22452452) 
 

राज्य  
शासनाच्या 
वनधीतुन 
रू.36000/ 
प्रवत.हेक्टर. 
(लखेाशीिण 
22452309) 
 

एकूर्  
(9+10) 

एकूर् ववतरीत 
करावयाची 
रक्कम 
(5+8+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. नागपरू 30700700 61401000 92102000 0 0 0 0 0 0 92102000 
2. वधा 1213000 2426000 3638000 0 0 0 11000 22000 32000 3671000 
3. भांडारा 7176000 14352000 21528000 20705000 41410000 62114000 3600 7200 11000 83654000 
4. गोंविया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. चांद्रपरू 69390000 138779200 208169000 0 0 0 0 0 0 208169000 
6 गडवचरोल

ीी 
51387900 102775800 154164000 49223000 98446000 147668000 0 0 0 301832000 

        एकूर् 159867000 319734100 47960100 69928000 139855000 209783000 14000 2900 43000 689427000 
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