
जुलै, २०२१ मध्ये झालले्या अतिवृष्टीमुळे राज्याि 
तवतवध  तजल्हयाि उद्भवलले्या पुरपतरस्थिमुळे 
शेिीतपकाांच्या नुकसानीकतरिा आर्थिक मदि वाटप 
करण्यासाठी तनधी तवितरि करण्याबाबि..... 

 

महाराष्र शासन 
महसुल व वन तवभाग 

शासन तनर्णय, क्रमाांक : सीएलएस-202१/प्र.क्र.203/म-3 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032 

तदनाांक :   06 ऑक्टोंबर, 2021 
 

             वाचा :   1)  शासन तनर्णय, क्रमाांक : सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म -3,  तदनाांक  13.05.2015 
        2)  शासन तनर्णय, क्रमाांक : सीएलएस-2017/प्र.क्र.267 /म -3, तदनाांक 25.01.2018 
        3)  शासन तनर्णय क्रमाांक   सीएलएस-2021/प्र.क्र.203/म -3,  तदनाांक 11.08.2021    
        ४) शासन तनर्णय क्रमाांक   सीएलएस-2021/प्र.क्र.203/म -3,  तदनाांक 16.09.2021    
        ५) कृषी आयकु्ि, परेु् याांचे तद.कृआ/तवप्र-१/नैसआ/मेमो/जुलै-२१/प्र.क्र.३९/26948,  
   तद.24.08.2021 रोजीच ेपत्र  
प्रथिावना: 

 जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्याि तवतवध तजल्हयाि उद्भवलेलया 
पुरतरस्थििीमुळे राज्यािील काही तजल्हयाांमध्ये नागतरकाांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या 
पुरपतरस्थििीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदि देण्याबाबि तदनाांक 03.08.2021  रोजी झालेल्या 
मांतत्रमांडळ बैठकीिील तनर्णयानुसार सांदभाधीन क्रमाांक 3 येिील शासन तनर्णयान्वये मदिीचे आदेश 
तनगणतमि करण्याि आले आहेि. सांदभाधीन क्रमाांक 3 येिील शासन तनर्णयान्वये तवतहि केलेल्या 
दरानुसार िसेच सांदभाधीन क्रमाांक 1 येिील शासन तनर्णयान्वये तवतहि केलेल्या दरानुसार बातधिाांना 
सांदभाधीन क्र.४ च्या अन्वये मदि तनधी तविरीि करण्याि आला आहे. ििातप, जुलै, २०२१ मध्ये 
झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेिीतपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकतरिा बातधि नागतरकाांना मदिीचे वाटप 
करण्याि आले नव्हिे. तद.22.09.2021 रोजीच्या मांतत्रमांडळ बैठकीमध्ये देण्याि आलेल्या तनदेशानुसार 
जुल,ै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेिीतपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकतरिा राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद तनधीच्या दरानुसार तनधी तवितरि करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी.  

शासन तनर्णय:  

 जुलै, २०२१ मध्य े झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्याि तवतवध तजल्हयाि उद्भवलेल्या 
परुपतरस्थििीमुळे शेिीतपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकतरिा बातधि नागतरकाांना मदिीचे वाटप 
करण्याकतरिा राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनधीमधून सोबिच्या तववरर्पत्राि नमूद केल्यानुसार  एकूर्                    
रु. 36567.00 लाख  (अक्षरी रुपये िीनशे पासष्ट कोटी सदुसष्ट लाख फक्ि) इिका तनधी तवभागीय 
आयुक्ि याांचेमाफण ि तजल्हयाांना तविरीि करण्यास शासनाची मांजूरी देण्याि येि आहे. 
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2.     या शासन तनर्णयासोबि जोडलेल्या सहपत्राप्रमारे् लेखाशीषणतनहाय  तनधी बीम्स प्रर्ालीवर 
तवभागीय आयुक्ि याांना कायासन म-11 याांनी िात्काळ तवितरि करावा. 

3.     वरील तनधी खचण करिाना सांदभाधीन सवण शासन तनर्णयािील सुचनाांचे व तनकषाांचे काटेकोरपरे् 
पालन करण्याि याव.ेज्या प्रयोजनासाठी तनधी मांजूर करण्याि आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर 
तनधी खचण करण्याि यावा. 

4.  या शासन तनर्णयान्वये सांपूर्ण रक्कम बीम्स प्रर्ालीवर तवितरि करण्याि येि असली िरी, लाभािी 
तनतिि झाल्यानांिर तवतत्तय तशथिीच्या दृष्टीकोनािून सांबांतधि तजल्हातधकारी याांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच 
कोषागारािून रक्कम आहतरि करून त्यानांिरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये िेट ऑनलाईन 
पध्दिीने हथिािांतरि करण्याि यावी.  सदर तनधी अनावश्यकतरत्या कोषागारािून आहतरि करून बँक 
खात्यामध्ये काढून ठेवण्याि येवू नये. या आदेशान्वये मांजूर करण्याि आलेल्या अनुदानाच्या मयादेिच 
खचण करण्याि यावा. लाभार्थ्याना मदि वाटपाची कायणवाही पुर्ण झाल्यानांिर लाभार्थ्यांची यादी व 
मदिीचा िपशील तजल्हयाांच्या सांकेिथिळावर प्रतसध्द करण्याि यावा िसचे राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
तनधीच्या मानकानुसार खचण करण्याि येर्ाऱ्या तनधीची मातहिी कें द्र शासनाच्या गृह मांत्रालयाने तवकतसि 
केलेल्या NDMIS या प्रर्ालीमध्ये नोंदतवण्याि यावी. सवण सुचनाांची  अांमलबजावर्ी करण्याची जबाबदारी 
सांबांतधि तजल्हातधकारी याांची राहील.  

5.  सदर तनधीिून करण्याि येि असलेल्या खचाच े लेखे तनधी आहतरि करण्याि येर्ाऱ्या 
कायालयाच्या थिरावर ठेवण्याि याव े व करण्याि आलेल्या खचाचा कोषागार कायालये व 
महालेखापाल कायालयाशी त्रैमातसक िाळमेळ घेण्याि यावा.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनधीमधून  िसेच 
राज्य शासनाच्या तनधीमधून उपलब्ध करून तदलेला उपरोक्ि तनधी खची पडल्यानांिर िािडीने तनधीची 
उपयोतगिा प्रमार्पत्रे सांबांतधिाांकडून प्राप्ि करून घेवून एकतत्रितरत्या शासनास सादर करण्याची 
जबाबदारी तवभागीय आयुक्ि याांची राहील.   

6.    वरील प्रयोजनासाठी प्रधान मागर्ी क्रमाांक सी-6, प्रधान लेखाशीषण 2245 - (९१)(०६) नैसर्थगक 
आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकतरिा शेिकऱ्याांना मदि (अतनवायण),  31 सहाय्यक अनुदाने (विेनेिर)  (2245 
2452) या लेखाशीषाखाली सोबिच्या तववरर्पत्राि दशणतवलेप्रमारे् तनधी उपलब्घ करून देण्याि येि 
आहे.   

7.  सदर शासन तनर्णय तवत्त तवभागाच्या अनौपचातरक सांदभण क्रमाांक:390/2021/व्यय-9, तदनाांक 
06.10.2021 अन्वये तमळालेल्या सहमिीने तनगणतमि करण्याि येि आहे. 
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8.  सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिथिळावर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा साांकेिाांक क्रमाांक 202110061806277119 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल थवाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाांने, 
 

 
    ( सांजय धारूकर ) 

 उप सतचव , महाराष्र शासन 

प्रति, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य  सतचव,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. तवरोधी पक्षनेिा, तवधानपतरषद/तवधानसभा, महाराष्र तवधानभवन,मुांबई 
3. तवधानमांडळाचे सवण सन्माननीय सदथय, 
4. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सतचव,मांत्रालय,मुांबई 
5. अपर मुख्य सतचव ( तवत्त ), मांत्रालय,मुांबई, 
6. तवभागीय आयुक्ि सवण , 
7. तजल्हातधकारी  सवण , 
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपूर, 
9. महालेखापाल (लेखा पतरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  
10. सांचालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई 
11. तजल्हा कोषागार अतधकारी सवण , 
12. मा.मांत्री ( मदि व पुनवणसन) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय,मुांबई 
13. मा. राज्यमांत्री (मदि व पुनवणसन) याांचे खाजगी सतचव,मांत्रालय,मुांबई 
14. तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
15. कायासन अतधकारी (म-11/म-3), मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
16. तवत्त तवभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई 
17.  तनवड नथिी (कायासन/ म-३ ) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2021/प्र.क्र. 203/म-3, तद. 06 ऑक्टोंबर, 2021 चे सहपत्र 
तववरर्पत्र-1 

 
अ.क्र. तजल्हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनधीच्या दरानुसार तविरीि 

करावयाचा तनधी (रूपये लाखाि) 
(लखेाशीषण २२४५ २४२५) 

1 2 3 
1 ठारे् 142.00 
2 पालघर 98.00 
3 रायगड 287.00 
4 रत्नातगरी 183.00 
5 तसधुदूगण 141.00 

कोकर् एकुर् 851.00 
6 नातशक 1.00 
 नातशक एकूर् 1.00 

७ परेु् 366.00 
८ सािारा 801.00 
९ साांगली 5275.00 

१० कोल्हापरु 8570.00 
परेु् एकुर् 15012.00 

११ बलुढार्ा 37.00 
१2 अकोला 8426.00 
१३ वातशम 153.00 
१4 अमराविी 2396.00 
१5 यविमाळ 829.00 

एकुर् अमराविी 11841.00 
1६ जालना 200.00 
17 उथमानाबाद 19.00 
18 नाांदेड 3036.00 
19 परभर्ी 4542.00 

एकुर् औरांगाबाद 7797 
20 नागपरू 250.00 
२१ चांद्रपरू 799.00 
२२ गडतचरोली 16.00 

एकुर् नागपरु 1065.00 
एकुर् राज्य  36567.00 
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