महाड येथे सावित्री नदीच्या पुरात
मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या
िारसाांना मदत दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-२०१६ / प्र.क्र.193 / म-०३
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२
तारीख: 19 ऑगस्ट, २०१६
िाचा :
1) शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग क्रमाांकः सीएलएस-५९८३/२४८३६१/ प्र.क्र.८२०/
म-३, वदनाांक ३१ जानेिारी,१९८३
2) शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग क्रमाांकः सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३,
वद.१३ मे,२०१५
प्रस्तािना :
वदनाांक ०२ ऑगस्ट,२०१६ रोजी रात्री ११.३० िा.चे दरम्यान महाड-वबरिाडीजिळ मुांबईगोिा महामागािरील सावित्री नदीिरील पूल अवतिृष्ट्टीमुळे कोसळल्याची घटना घडली आहे. सदर
घटनेमध्ये मुांबईकडे जार्ाऱ्या २ एसटी बसेस (राजापूर-बोरीिली ि जयगड-मुांबई) ि १ तिेरा गाडी
िाहू न गेल्या आहेत. सदरील िाहनाांमध्ये अांदाजे ४० प्रिासी प्रिास करण्याची शक्यता आहे . त्यापैकी
आतापयंत २8 मृतदे ह आढळलेले असून सिण मृतदे हाांचे शिविच्छे दन करुन मृतदे ह नातेिाईकाांच्या
ताब्यात दे ण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर घटनेतील अद्याप १2 व्यक्ती बेपत्ता असण्याची शक्यता
आहे. महसूल ि िन विभागाच्या सांदभाधीन वदनाांक १३ मे,२०१५ रोजीच्या शासन वनर्णयान्िये
ठरविण्यात आलेल्या SDRF च्या वनकषानुसार विहीत असलेली मदत तसेच इतर विशेष मदत दे र्े
शासनाच्या विचाराधीन होते.
शासन वनर्णय:
वदनाांक ०२ ऑगस्ट,२०१६ रोजी रात्री ११.३० िा.चे दरम्यान महाड-वबरिाडीजिळ मुांबईगोिा महामागािरील सावित्री नदीिरील पूल अवतिृष्ट्टीमुळे कोसळल्याची घटना घडली आहे. सदर
घटनेमध्ये मुांबईकडे जार्ाऱ्या २ एसटी बसेस (राजापूर-बोरीिली ि जयगड-मुांबई) ि १ तिेरा गाडी
िाहू न गेल्या आहेत. सदरील घटनेतील आपदग्रस्त मृत व्यक्तींच्या िारसाांना खालीलप्रमार्े मदतीस
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
प्रिासी
अ.क्र.
1

राज्य पवरिहन

राज्य आपत्ती

मुख्यमांत्री

मांडळामार्णत

प्रवतसाद

सहायता वनधी

वनधीमार्णत

मार्णत

राज्य पवरिहन

रुपये 10.00

रुपये 4.00 लक्ष

महामांडळाच्या

लक्ष प्रत्येकी

प्रत्येकी

---

एकूर् वनधी

रुपये 14.00
लक्ष प्रत्येकी

बसमधील प्रिासी
2

खाजगी
िाहनातील प्रिासी

---

रुपये 4.00 लक्ष

रुपये 6.00

रुपये 10.00

प्रत्येकी

लक्ष प्रत्येकी

लक्ष प्रत्येकी
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उपरोक्त घटनेतील बेपत्ता असलेल्या प्रिाशाांचा शोध न लागल्यास 2 मवहन्याांचा कालािधी
पूर्ण झाल्यानांतर त्याांच्या सांबांवधत िारसदाराांना शासकीय मदत अनुज्ञय
े करण्यात यािी.
उपरोक्त विषयी योग्य त्या प्रावधका-याने मृत्यूचे कारर् प्रमावर्त करण्याच्या अवधन राहू न मृत
व्यक्तींच्या िारसाांना मदत अनुज्ञय
े राहील.
i)

िरीलप्रमार्े दे ण्यात येर्ाऱ्या मदतीमधील राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी मधून होर्ारा
खचण खालील लेखाशीषाखाली भागविण्यात यािा.
मागर्ी क्रमाांक सी-६
२२४५, नैसर्गगक आपत्तीच्या वनिारर्ासाठी सहाय्य
०२, पूर, चक्रीिादळे इत्यावद.
१०१, अनुग्रह सहाय्य
(९१) राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या मानकानुसार खचण,
(९१) (०1) रोख भत्ता,मृत व्यक्तींच्या कुटु ां वबयाांना सहाय्य ि जखमींना मदत
(२२४५ 0155)
ii)

राज्य पवरिहन महामांडळामार्णत दे ण्यात येर्ारा वनधी राज्य पवरिहन महामांडळाच्या

सांबांवधत वनधीमधून भागविण्यात यािा.
सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201608191154055019 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Dinesh Rohidas
Chavan
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2e6cf7231a8d19a6130cb67fc0742e, cn=Dinesh
Rohidas Chavan
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( वदनेश चव्हार् )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि / सवचि (मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक्ष)
2. अ.मु.स.(पवरिहन) ,मांत्रालय, मुांबई.
3. व्यिस्थापकीय सांचालक, राज्य पवरिहन महामांडळ,महाराष्ट्र राज्य.
4. विभागीय आयुक्त कोकर् विभाग, कोकर्
5. वजल्हावधकारी रायगड- अवलबाग
6. महालेखापाल-१ (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
7. महालेखापाल-२ (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
8. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
9. सांबांवधत वजल्हा कोषागार अवधकारी
10. उप सवचि (कायासन म-११), मदत ि पूनिणसन, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
11. अिर सवचि/कायासन अवधकारी (अथणसांकल्प-६/व्यय-९), वित्त विभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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12. वनिड नस्ती (कायासन म-३)
प्रत मावहतीसाठी अग्रेवषत :१. मा.राज्यपाल याांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई.
२. मा.मांत्री (मदत ि पूनिणसन ) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
३. मा.राज्यमांत्री (मदत ि पूनिणसन) याांचे खाजगी सवचि, मुांबई-४०० ०३२.
४. मा.मुख्य सवचि याांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
५. अपर मुख्य सवचि (मदत ि पूनिणसन) याांचे स्िीय सहायक, मां त्रालय, मुांबई-४०० ०३२.
६. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय याांचे स्िीय सहायक, विधानभिन, मुांबई.
७. सवचि ि सांचालक, आपत्ती व्यिस्थापन याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.
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