केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF)
ननकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बानधर्त होणा-या
आपद्ग्रस्र्त

व्यक्र्तींना

द्यावयाच्या

मदर्तीच्या

दरार्त

सुधारणा करण्याबाबर्त.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वननवभाि
शासन ननणणय क्रमाांक : सीएलएस-2017/प्र.क्र.267/म -3,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
नदनाांक : २५ जानेवारी, २०१८
वाचा :
(1) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-5983/248361/प्र.क्र.820/म-3,
नद. 31.01.1983
(2) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-0604/प्र.क्र.168/म-3, नद. 19.08.2004
(3) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-2010/प्र.क्र.71/म-3, नद. 26.03.2010
(4) केंद्र शासनाच्या िृहमांत्रालयाचे पत्र क्र.2-3/2010- एनडीएम-1, नद. 28.09.2010
(5) केंद्रशासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र. 32-7/2011-एनडीएम-1, नद .16.01.2012
(6) महसूल व वन नवभाि, शासन पनरपत्रक क्र.एससीवाय-04/2012/प्र.क्र.58/म-11,
नद. 9.5.2012
(7) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र, क्र. 32-3/2010-एनडीएम-1, नद.13.08.2012
(8) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र, क्र. 32-3/2012-एनडीएम-1, नद.28.09.2012
(9) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र. 32-3/2013-एनडीएम-1, नद.21.06.2013
(१०) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र.32-3/2013-एनडीएम-1, नद.28.11.2013
(११) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-2012/प्र.क्र.157/म-3, नद.30.1.2014
(१2) महसूल व वन नवभाि, शासन पनरपत्रक क्र.सीएलएस-2012/प्र.क्र.157/म-3, नद.5.8.2014
(13) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र.32-7/2014-एनडीएम-1, नद.8.4.2015
14) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-201५/प्र.क्र.४०/म-3, नद.१३.५.201५
प्रस्र्तावना:राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये बानधर्त होणा-या व्यक्क्र्तना मदर्त दे ण्याकनरर्ता केंद्र
शासन / राज्य शासन याांनी सांयुक्र्तपणे राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीची (State Disaster Response
Fund : SDRF) स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाने वर नमूद नद.8 एनप्रल, 2015 च्या पत्राव्दारे सन
2015 र्ते 2020 या कालावधीकनरर्ता राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीचे सुधानरर्त ननकष व दर नननिर्त केले
आहेर्त. त्यानुसार सदर दर सांदभण क्र.१४ येथील नद.१३.05.२०१५ च्या शासन ननणणयान्वये अन्वये नद.1
एनप्रल, 2015 पासून लािू केले आहेर्त. त्यामधील काही बाबीर्त सुधारणा करणे शासनाच्या नवचाराधीन
होर्ते. त्या अनुषांिाने शासनाने पुढीलप्रमाणे ननणणय घेर्तला आहे.
शासन ननणणय :शासन ननणणय नद. १३ मे, २०१५ सोबर्तच्या पनरनशष्ट्टार्तील खालील बाबीर्त त्यापुढे
दशणनवल्याप्रमाणे मदर्तीच्या दरार्त सुधारणा करण्यार्त येर्त आहे.

शासन ननणणय क्रमाांकः सीएलएस-2017/प्र.क्र.267/म -3,

No.

ITEM

NORMS OF ASSISTANCE

1

GRATUITOUS RELIEF
d) Clothing and utensils/house hold
goods for families whose houses have
been washed away/ fully damaged
severely inundated for more than two
days due to a natural calamity.
ड) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये २ नदवसाांपेक्षा




Rs 2,500/- per family, for loss of
clothing.
Rs.2,500/-per family, for loss of
utensils/household goods.



प्रर्ती कुटु ां ब रु. २,५००/- कपड्याच्या

अनधक कालावधीकरीर्ता क्षेत्र पाण्यार्त
बुडाले असल्यास/घरे पुणणर्त: वाहू न िेली
असल्यास/पूणणर्त:
असल्यास

क्षर्तीरस्र्त

कपडे /भाांडी/

झाली

नुकसानीसाठी.


प्रर्ती कुटु ां ब रु. २,५००/- घरिुर्ती भाांडी /
वस्र्तु नुकसानीसाठी.

घरिुर्ती

वस्र्तुांकनरर्ता अथणसहाय्य.
9

HOUSING िृहननमाण

c) Partially Damaged House i)
Pucca (other than huts) where Rs. 6,000/- per house.(The damaged home
the damage is at least 15%
should be an authorised construction duly
certified by the Competent Authority of
the State Goverment.)
ii) Kutcha (other than huts) where Rs.6,000/- per house. .(The damaged
the damage is atleast 15%
home should be an authorised construction
duly certified by the Competent Authority
of the State Goverment.)
क) अांशर्त: पडझड झालेली घरे
i)

पक्की घरे (झोपडपट्टी विळू न) येथे रु.6,०००/- प्रर्ती घरे (बानधर्त झालेले
नकमान

१५%

पडझड

असल्यास.
ii)

झाली अनधकृर्त

असल्याचे

सक्षम

प्रानधका-याांने

प्रमानणर्त करणे आवश्यक राहील)

कच्ची घरे (झोपडी विळू न) जेथे रु.६,०००/- प्रर्ती घरे (बानधर्त झालेले
नकमान

१५%

घर

पडझड

असल्यास)
d) Damaged / destroyed huts.

झाली अनधकृर्त

असल्याचे

सक्षम

घर

प्रानधका-याांने

प्रमानणर्त करणे आवश्यक राहील.
Rs.6,000/- per hut.
(Hut means temporary, make shift unit,
inferior to Kutcha house made of thatch,
mud, plastic sheets etc. traditionally
recongnized as hut by the State/District
authorities.)
Note :- The damaged house should be an
authorised construction duly certified by
the Competent Authority of the State
Government.
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ड) पडझड / नष्ट्ट झालेल्या झोपड्या.

रु. ६,०००/- प्रर्ती झोपडी (बानधर्त झालेले
झोपडी अनधकृर्त असल्याचे प्रमानणर्त करणे
आवश्यक)
(झोपडी म्हणजे र्तात्पुरर्ते काम चलावू झोपडे ,
कच्च्या घरापेक्षा र्तकलादू , झावळ्या, मार्ती,
प्लास्स्टक इत्यादीपासून र्तयार केलेले राज्य
व नजल्हा स्र्तरीय अनधकाऱयाांनी झोपडे म्हणून
प्रमानणर्त केलेले)
नटप :- राज्य शासनाच्या सक्षम प्रानधकाऱयाने
बानधर्त झालेले घर हे अनधकृर्त असल्याचे
प्रमानणर्त करणे आवश्यक आहे.)

नवनहर्त नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी वरील दराने मदर्त वाटप करण्यार्त
यावे. यासाठी होणारा खचण “२२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या ननवारणासाठी सहाय्य” या मुख्य
लेखानशषाखाली र्तरर्तूदीमधून भािनवण्यार्त यावा.
सदर शासन ननणणय,नवत्त नवभािाच्या अनौपचानरक सांदभण क्रमाांक ३४ ८/२०१७/व्यय-९,
नदनाांक ०८.१२.२०१७ अन्वये नमळालेल्या सहमर्तीने ननिणनमर्त करण्यार्त येर्त आहे . हे आदे श या
शासन ननणणयाच्या नदनाांकापासून लािू होर्तील.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेर्तस्थळावर
उपलब्ध करण्यार्त आला असून त्याचा सांकेर्ताक 201801251544073019 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या 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=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98df65d3
daafe66960a165024,
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3ec6a3
08b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant Umaranikar
Date: 2018.01.25 15:47:46 +05'30'

( सु. ह. उमराणीकर )

उप सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनर्त,
1. सवण अप्पर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, मांत्रालयीन नवभाि
2. सवण नवभािीय आयुक्र्त
3. सवण नजल्हानधकारी
4. सवण आयुक्र्त, महानिरपानलका
5. आयुक्र्त र्तथा सांचालक, निरपनरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई 30
6. सवण मुख्य कायणकारी अनधकारी,नजल्हा पनरषदा
7. सवण नजल्हा कोषािार अनधकारी,
8. महालेखापाल -1/2 (लेखाअनुज्ञय
े र्ता ) महाराष्ट्र, मुांबई/नािपूर (प्रत्येकी 3 प्रर्ती )
9. महालेखापाल -1/2 (लेखापनरक्षा ) महाराष्ट्र, मुांबई/नािपूर (प्रत्येकी 3 प्रर्ती )
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10. सांचालक, लेखा व कोषािारे , मुांबई-32
11. सांचालक, मानहर्ती व जनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32.
12. सवण मांत्रालयीन नवभाि,
13. महसूल व वन नवभािार्तील सवण कायासने,
14. उपसनचव, (आव्यप्र-1/आव्यप्र-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन
नवभाि, मांत्रालय,मुांबई
15. नवत्त नवभाि (व्यय-9 /व्यय-3/अथणसांकल्प-3/अथणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई.
16. म-3 कायासन (ननवडनस्र्ती ).
प्रर्त मानहर्तीसाठी अरेनषर्त
1. मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे अप्पर मुख्य सनचव
2. मा.मांत्री, मदर्त व पुनवणसन याांचे खाजिी सनचव
3. मा.राज्यमांत्री, मदर्त व पुनवणसन याांचे खाजिी सनचव

*****
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