डिसेंबर 2017 मध्ये ओखी चक्रीवादळामुळे नुकसान
झालेल्या बाडित मच्छिमाराांना मदत दे ण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन डवभाग
शासन डनर्णय क्रमाांक:- सीएलएस-2017/प्र.क्र.322/म-3
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय,मुांबई-400 032
तारीख: 12 जुलै, 2018

वाचा 1) शासन डनर्णय,महसूल व वन डवभाग,क्रमाांक: सीएलएस-2015 /प्र.क्र.40/म-3,डद. 13.5.2015
2) शासन डनर्णय, महसुल व वन डवभाग, क्रमाांक: सीएलएस-2017/प्र.क्र.320/म-3, डद.21.2.2018
3) डवभागीय आयुक्त, कोकर् डवभाग याांचे पत्र क्रमाांक मशा/नै.आ/काया-6/ओखी वादळ अनुदान
मागर्ी /2018, डदनाांक 19.3.2018 चे पत्र

प्रस्तावना डदनाांक 4 ते 6 डिसेंबर 2017 या कालाविीत राज्यात आलेल्या ओखी चक्रीवादळामुळे नुकसान
झालेल्या मच्छिमार बोटी व जाळीछया नुकसानीसाठी बाडिताांना मदत मांजूर करण्यासाठी सांदभािीन क्रमाांक 2
येथील शासन डनर्णयान्वये आदे श डनगणडमत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बाडित मच्छिमाराांना मदत
दे ण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डनिीची मागर्ी डवभागीय आयुक्त,कोकर् याांनी सांदभािीन क्रमाांक 3 येथील
पत्रान्वये केली आहे . या प्रयोजनाकडरता आवश्यक डनिी डवतडरत करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब
शासनाछया डवचारािीन होती.

शासन डनर्णय डदनाांक 4 ते 6 डिसेंबर 2017 या कालाविीत राज्यात आलेल्या ओखी चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या
मच्छिमार बोटी व जाळीछया नुकसानीसाठी बाडिताांना

मदत वाटप करण्यासाठी या शासन डनर्णयासोबत

जोिलेल्या पडरडशष्ट्टाप्रमार्े एकूर् रूपये 75.41 लक्ष (रूपये पांचाहत्तर लक्ष एकेचाळीस हजार फक्त) इतकी
रक्कम डवतडरत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2. बाडित मच्छिमाराांना मदतीचे वाटप करताना खालील अटी, शतीची पुतणता करण्याची दक्षता घ्यावी :
1. मत्सव्यवसाय डवभाग व महसुल यांत्रर्ेछया क्षेत्रीय अडिकाऱयाांकिू न

करण्यात आलेल्या

पांचनाम्याछया आिारे मच्छिमार बोटींचे व जाळीचे नुकसान झालेल्या प्रकरर्ी बाडित मच्छिमाराांना
मदत अनुज्ञेय राहील.
2.

मदतीची रक्कम सांबडां ित बाडिताांछया बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावी. कोर्त्याही

बाडिताांना रोख अथवा डनडवष्ट्ठा स्वरूपात मदत दे ण्यात येऊ नये.
3. मदतीची रक्कम बाडिताांछया बँक खात्यावर थेट जमा करताांना मदतीछया रक्कमेमिून कोर्त्याही
बँकेने कोर्त्याही प्रकारची वसुली करु नये.
4. डजल्हयाांना डवतडरत केलेल्या रकमेचे बाडिताांना वाटप पूर्ण झाल्यानांतर, रक्कम वाटप करण्यात
केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी त्याांना प्रदान केलेल्या रकमेछया

माडहतीसह डजल्हाडिकारी
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कायालयाछया सांकेतस्थळावर प्रडसध्द करावी. तसे केल्याचे प्रमार्पत्र व डनिीचा डवडनयोग केल्याचे
उपयोडगता प्रमार्पत्र शासनाकिे पाठडवण्यात यावे.
5. बाडित मच्छिमाराांना वाटप करावयाची मदतीची रक्कम सांबडां ित लाभार्थ्यांछया आिार सांलच्ननत
बॅक खात्यामध्ये थेट हस्ताांतर पध्दतीने (Direct Benefit Transfer) प्रदान करावी.परां तु एखादया
व्यक्तीकिे आिार क्रमाांक नसेल तर अशी व्यक्ती लाभापासून वांडचत राहू नये म्हर्ून अन्य पयायी व
व्यवहायण ओळखपत्राछयाआिारे ( उदा. आिार ओळख नोंदर्ी पावती, भारत डनविर्ूक आयोगाने
डदलेले मतदान ओळखपत्र, आयकर डवभागाने डदलेले स्थायी लेखा क्रमाांक पत्र (PAN), वाहन
चालडवण्याचा परवाना, पारपत्र, बँकेची पुच्स्तका ) खातरजमा करून प्रदान करण्यात यावेत.
6. शासन डनर्णय, समक्रमाांक, डदनाांक 21.2.2018 मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शती लागू राहतील.
3. या प्रयोजनावर होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाांक सी-6, 2245, नैसर्गगक आपत्तीछया डनवारर्ासाठी मदत, 02,
पुर,चक्रीवादळे इत्यादी, 91, राज्य आपत्ती प्रडतसाद डनिीछया मानकानुसार खचण, (91) (01) हानी पोहचलेल्या
होिया व मासेमारी सािनसामग्री, याांची दु रूस्ती/ती नव्याने पुरवर्े यासाठी सहाय्य (22450324)

या

लेखाशीर्षाखाली खची टाकण्यात यावा.
सदर शासन डनर्णय महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807121727309219 असा आहे. हा आदे श डिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांडकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांछया आदे शानुसार व नावाने.

Subhash Hanmant
Umaranikar

Digitally signed by Subhash Hanmant Umaranikar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98d
f65d3daafe66960a165024,
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3
ec6a308b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant
Umaranikar
Date: 2018.07.12 17:29:27 +05'30'

(सु.ह.उमरार्ीकर)
उपसडचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सडचव, राजभवन,मुांबई,
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सडचव/प्रिान सडचव/सडचव,मांत्रालय,मुांबई,
3. मा डवरोिी पक्ष नेते, डविानसभा/डविान पडरर्षद, डविानभवन,मुांबई,
4. महाराष्ट्र डविानमांिळातील सवण मा. डविानसभा/डविानपडरर्षद सदस्य,
5. महाराष्ट्रातील सवण मा. लोकसभा/राज्यसभा सदस्य
6. मा.मुख्य सडचव,मांत्रालय,मुांबई,
7. अपर मुख्य सडचव (डवत्त),मांत्रालय,मुांबई
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8.

डवभागीय आयुक्त,कोकर्

9.

डजल्हाडिकारी , रायगि/रत्नाडगरी/ससिुदुगण/पालघर

10. डवडत्तय सल्लागार तथा सहसडचव,मदत व पुनवणसन डवभाग, (आवश्यक रक्कम बीम्स प्रर्ालीवर
उपलब्ि करून दे ण्याछया डवनांतीसह अग्रेडर्षत)
11. मा.मांत्री(मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सडचव,मांत्रालय,मुांबई
12. मा.राज्यमांत्री (मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सडचव,मांत्रालय,मुांबई
13. डवत्त डवभाग (कायासन-व्यय-9/अथण-6)
14. कायासन क्रमाांक म-11/म-7, मदत व पुनवणसन,
15. डनवि नस्ती (कायासन म- 3)
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शासन डनर्णय, महसुल व वन डवभाग क्रमाांक: सीएलएस-2017/प्र.क्र.322/म-3,
डदनाांक 12 जुलै, 2018 चे पडरडशष्ट्ट
ओखी चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या मच्छिमार बोटी व जाळींछया नुकसानीसाठी
बाडिताांना मदत दे ण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डनिीचा डजल्हाडनहाय तपशील

अ.क्र.

डजल्हा

बोटीचे अांशत:

बोटींचे पुर्णत:

जाळयाांचे पुर्णत:

एकूर् आवश्यक

नुकासान

नुकसान

नुकसान

मदत

1

पालघर

रू. 4,100/-

--

रू.49,400/-

रू.53,500/-

2

रायगि

रू.8,200/-

--

रू.5,200/-

रू.13,400/-

3

रत्नाडगरी

--

रू.48,000/-

रू.53,14,400/-

रू.53,62,400/-

4

ससिुदुगण

रू.20,500/- रू.1,15,200/-

रू.19,76,000/-

रू.21,11,700/-

एकूर्:-

रू.75,41,000/-

( रूपये पांछयाहत्तर लक्ष एकेचाळीस हजार फक्त)
***********
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