नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपदग्रसताांना तातडीने मदत
दे ण्याबाबतचे धनर्णय घेण्यासाठी मांत्रीमांडळ उपसधमती
िठीत करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन धवभाि
शासन धनर्णय क्रमाांक : टां चाई -2014 / प्र.क्र. 233/ म-7
हु तात्मा राजिुरू चौक, मादाम कामा मािण,
मांत्रालय,मुांबई - 400 032
धदनाांक : 13 जून ,2018
वाचा 1) शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाि, समक्रमाांक, धदनाांक 27.11.2014
2)

शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाि, क्रमाांक: सीएलएस - 2012/ प्र.क्र.157/ म-3,
धदनाांक 30.01.2014

3) शासन धनर्णय, महसूल व वन धवभाि, क्रमाांक: सीएलएस - 2015/ प्र.क्र.40/ म-3,
धदनाांक 13.05.2015
प्रसतावना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होर्ा-या आपद्ग्ग्रसत व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचे दर व धनकष
सांदभािीन क्रमाांक 2 येथील शासन धनर्णयान्वये सन 2010 ते सन 2015 या कालाविीकधरता धनधित
करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकांप, आि, पूर , त्सुनामी, िारपीट,
दरड कोसळर्े, बर्णखांड कोसळर्े (धहमवषाव), टोळिाड, दु ष्ट्काळ, ढिर्ुटी व कडाक्याची थांडी ,कीड हल्ला
या आपत्तींचा समावेश केला आहे . सदर मदतीचे दर, राज्य शासनामार्णत अवेळी पाऊस, अधतवृष्ट्टी
(शेतीधपकाांच्या नुकसानीसह सवण नुकसान), आकस्समक आि, समुद्राचे उिार् , वीज कोसळर्े या
आपत्तींकधरताही लािू करण्यात आले आहेत. या मदतीचे दर व धनकष सांदभािीन क्रमाांक 3 येथील शासन
धनर्णयान्वये सन 2015 ते 2020 या कालाविीसाठी सुिाधरत करण्यात आले आहे त. नैसर्गिक आपत्तीच्या
घटनाांमुळे बाधित होर्ाऱ्या आपदग्रसताांना तातडीने मदत देर्े शक्य व्हावे यासाठी अशा प्रसतावाांवर धनर्णय
घेण्याकधरता कायमसवरुपी मांत्रीमांडळ उपसधमती िठीत करण्याचा प्रसताव मांधत्रमांडळास सादर करण्यात
आला होता. या प्रसतावासांदभात धदनाांक 29.5.2018 रोजीच्या मांधत्रमांडळ बैठकीत झालेल्या धनर्णयानुसार
कायमसवरूपी मांधत्रमांडळ उपसधमती िठीत करण्याचा प्रसताव शासनाच्या धवचारािीन होता.
शासन धनर्णय राष्ट्रीय आपत्ती प्रधतसाद धनिीच्या (NDRF) च्या मािणदशणक सुचनानुसार धवधहत/अधिसुधचत
करण्यात आलेल्या चक्रीवादळ, भूकांप, आि, पूर , त्सुनामी, िारपीट, दरड कोसळर्े, बर्णखांड कोसळर्े
(धहमवषाव), दु ष्ट्काळ, ढिर्ुटी, कडाक्याची थांडी,कीड हल्ला या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये बाधित
होर्ाऱ्या अपादग्रसताांना दयावयाच्या मदतीचे दर व धनकष सांदभािीन शासन धनर्णय धदनाांक 13.5.2015
अन्वये धवधहत करण्यात आलेले आहे त. केंद्र शासनाने धवधहत केलेल्या वरील नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच
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अवेळी पाऊस, अधतवृष्ट्टी ( शेतीधपकाांच्या नुकसानीसह सवण नुकसान ), आकस्समक आि, समुद्राचे उिार्,
वीज कोसळर्े या सारख्या सथाधनक नैसर्गिक आपत्तीमध्येही बाधित होर्ाऱ्या आपदग्रसताांना राष्ट्रीय आपत्ती
प्रधतसाद धनिीच्या दरानुसार मदत दे ण्याचे शासनाचे िोरर् सांदभािीन धदनाांक 30.1.2014 च्या शासन
धनर्णयान्वये धवधहत करण्यात आले आहे .
2.

चक्रीवादळ, भूकांप, आि, पूर , त्सुनामी, िारपीट, दरड कोसळर्े, बर्णखांड कोसळर्े (धहमवषाव),

दु ष्ट्काळ, ढिर्ुटी , कडाक्याची थांडी व धकड हल्ला या अधिसुधचत केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तसेच
राज्य शासनाने धदनाांक 30.1.2014 च्या शासन धनर्णयान्वये धनधित केलेल्या िोरर्ानुसार अवेळी पाऊस,
अधतवृष्ट्टी, समुद्राचे उिार्, आकस्समक आि व वीज कोसळर्े या सथाधनक नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये
होर्ारे व्यक्तींचे मृत्यु/जखमी, घराांची अांशत:/पूर्णत: पडझड, घरातील सामानाचे नुकसान, पशुिनाांचा मृत्यू
या प्रकरर्ी NDRF च्या दरानुसार धजल्हासतरावरून सांबधां ित बाधिताांना तातडीने मदत वाटप केले
जाण्यासाठी आवश्यक धनिी सांबधां ित लेखाशीषाखाली वषाच्या सुरूवातीस सांबधां ित धजल्हाधिकारी याांना या
धवभािामार्णत धवतधरत करण्यात यावा व त्यामिून व्यक्तींचा मृत्यु/जखमी, घराांची अांशत:/पूर्णत: पडझड,
घरातील सामानाचे नुकसान, पशुिनाांचा मृत्यू

या प्रकरर्ी NDRF च्या

धनकषानुसार व दरानुसार

धजल्हासतरावर तातडीने मदतीचे वाटप करण्यात यावे.
3.

वर नमूद करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये आपत्तीमध्ये तसेच अवेळी पाऊस,

अधतवृष्ट्टी, समुद्राचे उिार् यासारख्या सथाधनक नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये होर्ारे शेतीधपकाांचे
नुकसान, जमीन खरडू न जार्े, जमीन वाहू न जार्े, मस्च्िमाराांचे नुकसान व धवधहत दराने मदत अनुज्ञय
े
असलेल्या इतर प्रकरर्ी मदत दे ण्याबाबतचा धनर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमार्े कायमसवरुपी मांत्रीमांडळ
उपसधमती िठीत करण्यात येत आहे :
अ.क.

3.

सदसय

पदनाम

1

मा. मांत्री, मदत व पुनवणसन

अध्यक्ष

2

मा. मांत्री, धवत्त

सदसय

3

मा. मांत्री, सहकार

सदसय

4

मा. मांत्री, ग्रामधवकास

सदसय

5.

अपर मुख्य सधचव (धवत्त)

सदसय

6.

अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव (कृषी)

सदसय

7.

अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव (पार्ी पुरवठा व सवच्िता)

सदसय

8.

अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव (मदत व पुनवणसन)

सदसय सधचव

मांत्रीमांडळ उपसधमतीची कायणकक्षा खालील प्रमार्े राहील:
1) चक्रीवादळ, भूकांप, आि, पूर , त्सुनामी, िारपीट, दरड कोसळर्े, बर्णखांड कोसळर्े (धहमवषाव),
दु ष्ट्काळ, ढिर्ुटी , कडाक्याची थांडी, धकड हल्ला व वीज कोसळर्े या अधिसुधचत केलेल्या नैसर्गिक
पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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आपत्तीमध्ये तसेच राज्य शासनाने धदनाांक 30.1.2014 च्या शासन धनर्णयान्वये धनधित केलेल्या
िोरर्ानुसार अवेळी पाऊस, अधतवृष्ट्टी, समुद्राचे उिार्, आकस्समक आि या सथाधनक नैसर्गिक
आपत्तीच्या घटनाांमध्ये होर्ारे व्यक्तींचे मृत्यु/जखमी, घराांची अांशत:/पूर्णत: पडझड, घरातील
सामानाचे नुकसान, पशुिनाांचा मृत्यू या प्रकरर्ी NDRF च्या दरानुसार धजल्हासतरावरून सांबधां ित
बाधिताांना तातडीने मदत वाटप केले जाण्यासाठी आवश्यक धनिी सांबांधित लेखाशीषाखाली वषाच्या
सुरूवातीस सांबधां ित धजल्हाधिकारी याांना या धवभािामार्णत धवतधरत करण्यात यावा व त्यामिून
व्यक्तींचा मृत्यु/जखमी, घराांची अांशत:/पूर्णत: पडझड, घरातील सामानाचे नुकसान, पशुिनाांचा मृत्यू
या प्रकरर्ी NDRF च्या धनकषानुसार व दरानुसार धजल्हासतरावर तातडीने मदतीचे वाटप करण्यात
यावे. यासाठी मांधत्रमांडळ उपसधमतीच्या मान्यतेची आवश्यकता राहर्ार नाही.
2) चक्रीवादळ, भूकांप, आि, पूर , त्सुनामी, िारपीट, दरड कोसळर्े, बर्णखांड कोसळर्े (धहमवषाव),
दु ष्ट्काळ, ढिर्ुटी,कडाक्याची थांडी, धकड हल्ला व वीज कोसळर्े यासारख्या अधिसुधचत नैसर्गिक
आपत्तीमध्ये शेतीपीकाांचे , शेतजमीनींचे, मस्च्िमाराांच्या व िोटया काराधिराांच्या होर्ाऱ्या नुकसानी
प्रकरर्ी या धवभािास प्राप्त होर्ाऱ्या प्रसताांवावर धनर्णय घेवून NDRF च्या धनकषानुसार व दरानुसार
मदत मांजूर करण्याचे अधिकार मांधत्रमांडळ उपसधमतीस राहतील. अधिसुधचत नैसर्गिक आपत्तीमध्ये
आपदग्रसताांना मांजूर करावयाचे मदतीचे धनकष व दर शासन धनर्णय धदनाांक 13.5.2015 अन्वये
धनधित करण्यात आलेले आहे त. त्यामुळे अधिसूधचत नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शासनाने धवधहत केलेल्या
दरानुसार अपादग्रसताांना मदत मांजूर करण्याबाबतचे धनर्णय घेण्याचे अधिकार मांधत्रमांडळ उपसधमतीस
राहतील. मांधत्रमांडळ उपसधमतीने मदतीबाबतचा धनर्णय घेतल्यानांतर पुन्हा त्यास धवत्त धवभािाच्या
मान्यतेची आवश्यकता असर्ार नाही.
3) मानव धनर्गमत आपत्तीमध्ये (दां िल, दहशतवाद,बॉम्बसर्ोट व नक्षलवादी कारवाया ) धवशेष सहाय्य
करर्े तसेच शासन धनर्णय धदनाांक 30.1.2014 अन्वये राज्य शासनाने घेतलेल्या िोरर्ात्मक
धनर्णयानुसार अवेळी पाऊस,अधतवृष्ट्टी, समुद्राचे उिार्, यासारख्या सथाधनक नैसर्गिक आपत्तीच्या
घटनाांमध्ये

तसेच

नैसर्गिक

आपत्तीमध्ये

न

येर्ाऱ्या

इतर

प्रकरर्ी

होर्ाऱ्या

शेतीधपकाांच्या,शेतजधमनीच्या व इतर नुकसानीप्रकरर्ी आपदग्रसताांना/बाधिताांना मदत दे ण्यासाठी
अशा मदतीची प्रकरर्े प्रथमत: धवत्त धवभािास सादर करून त्याांचे अधभप्राय प्राप्त करून घेतल्यानांतर
मांधत्रमांडळ उपसधमतीस धनर्णयाथण सादर करण्यात येतील व मांधत्रमांडळ उपसधमतीच्या धनर्णयानुसार
मदतीचे वाटप करण्यात येईल.
4) पार्ी टां चाईच्या कालाविीमध्ये टां चाईग्रसत िावाांतील नािधरकाांना व पशुिनाांना धपण्याचे पार्ी
उपलब्ि होण्यासाठी पाण्याचा उद्भव धनमार् करण्यासाठी व लोकाांना धपण्याचे पार्ी उपलब्ि
होण्यासाठी उपसा ससचन योजनाांचा उपयोि झाला असल्यास केवळ घोधषत केलेल्या टां चाईच्या
कालाविीतील अशा योजनाांची चालू धवद्युत दे यकाांची रक्कम मदत व पुनवणसन धवभािाच्या
तरतूदीमिून अदा करण्याबाबतचे धनर्णय घेण्यासाठी असे प्रसताव प्रथमत: धवत्त धवभािास सादर करून
पृष्ट्ठ 5 पैकी 3
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त्याांचे अधभप्राय प्राप्त करून घेण्यात यावेत. तदनांतर धवत्त धवभािाच्या अधभप्रायासह असे प्रसताव
मांधत्रमांडळ उपसधमतीस धनर्णयाथण सादर करण्यात येतील व मांधत्रमांडळ उपसधमतीच्या धनर्णयानुसार
पुढील कायणवाही करण्यात येईल.
5) वरील पधरच्िे द क्रमाांक 4 मिील प्रयोजनासाठी या धवभािाकडील 2245 - नैसर्गिक आपत्तीच्या
धनवारर्ासाठी सहाय्य, या प्रिान लेखाशीषाखाली सवतांत्र लेखाशीषण उघण्यात यावे व त्यामध्ये
अथणसांकल्पीय तरतूद करण्यात यावी.
सदर शासन धनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201806131025420819 असा आहे . हा आदे श धडजीटल
सवाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vijay Marotrao
Nandekar

Digitally signed by Vijay Marotrao Nandekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue
and Forest Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=77eb3263d1e0e790641287f679612e3f1a8f57c79
815a39be6e16e1ca50c9976, cn=Vijay Marotrao Nandekar
Date: 2018.06.13 10:25:09 +05'30'

( धव.मा.नाांदेकर )
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन

प्रधत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव,मांत्रालय,मुांबई,
2. मा. धवरोिी पक्ष नेता (धविानसभा/धविान पधरषद), धविानमांडळ सधचवालय, धविानभवन,
मुांबई,
3. महाराष्ट्र धविानमांडळाचे सवण सन्माननीय धविान सभा/धविान पधरषद सदसय,
4. अपर मुख्य सधचव (धवत्त),मांत्रालय,मुांबई,
5. अपर मुख्य सधचव (कृषी), कृषी व पदु म धवभाि,मांत्रालय,मुांबई,
6. अपर मुख्य सधचव (पार्ी पुरवठा व सवच्िता),मांत्रालय,मुांबई,
7. अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव, सवण मांत्रालयीन धवभाि,मुांबई,
8. सवण धवभािीय आयुक्त,
9. सवण धजल्हाधिकारी,
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नािपूर,
11. महालेखापाल (लेखा पधरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नािपूर,
12. सांचालक, लेखा व कोषािारे,मुांबई,
13. मा.मांत्री (मदत व पुनवणसन) याांचे खाजिी सधचव, मांत्रालय,मुांबई
14. मा.मांत्री (धवत्त व धनयोजन), याांचे खाजिी सधचव,मांत्रालय,मुांबई
15. मा.मांत्री (सहकार) याांचे खाजिी सधचव, मांत्रालय,मुांबई
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16. मा.मांत्री (ग्रामधवकास ), याांचे खाजिी सधचव,मांत्रालय,मुांबई,
17. धवधत्तय सल्लािार व सहसधचव,मदत व पुनवणसन प्रभाि,मांत्रालय,मुांबई
18. कायासन अधिकारी (म-11/म-3), मदत व पुनवणसन प्रभाि,मांत्रालय,मुांबई
19. धवत्त धवभाि (कायासन व्यय-9/अथण-6),मांत्रालय,मुांबई
20. धनवड नसती (कायासन/ म-7 )
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