राज्यातील अततवृष्टी व पूर यामुळे बातित झालेल्या
आपदग्रसताांना अन्निान्य वाटप करण्याबाबत.

महाराष्र शासन
महसूल व वन तवभाग
शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-201८/प्र.क्र. २२५/म -3,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तदनाांक :- ०८ मार्ण, २०१९.
वार्ा :
१) शासन तनर्णय, महसूल व वन तवभाग क्र.सीएलएस ५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३,
तद.३१.०१.१९८३
२) महसूल व वन तवभाग, शासन तनर्णय क्र.सीएलएस-201५/प्र.क्र.४०/म-3, तद.१३.५.201५
प्रसतावना:राज्यात अततवृष्टी व पूर पतरस्सितीमुळे मोठया प्रमार्ात कुटु ां बे तनरािार होतात. सदर आपत्कालीन
पतरस्सितीत त्याांना तातडीने अन्निान्यार्ी मदत दे र्े अत्यांत गरजेर्े आहे. तसेर्, राज्यात अनेक वेळा
अततवृष्टी व पूर पतरस्सिती तनमार् होऊन अनेक कुटु ां बे तनरािार झाल्यामुळे तनरािाराांना अन्निान्यार्े वाटप
करण्यार्ी मागर्ी लोकप्रतततनिींकडू न आल्यामुळे अन्निान्यार्े वाटप करण्यात आले आहे. या सवणबाबींर्ा
सवणकष तवर्ार करून, तद.१३ मे, २०१५ च्या शासन तनर्णयात दे य असलेल्या मदतीव्यतततरक्त अततवृष्टी व
पूर पतरस्सितीमुळे बातित आपदग्रसताांना अन्निान्यार्ी मदत दे ण्यार्ा िोरर्ात्मक तनर्णय घेण्यार्ी बाब
शासनाच्या तवर्ारािीन होती.
शासन तनर्णय :अततवृष्टी व पुरामुळे आपत्कालीन पतरस्सिती उदभवून २ तदवसाांपेक्षा अतिक कालाविीसाठी क्षेत्र
पाण्यात बुडाले असल्यास/घरे पूर्णत: वाहू न गेली असल्यास / पूर्णत: क्षतीग्रसत झाली असल्यास त्यामुळे
तनरािार होर्ा-या कुटु ां बाना प्रतत कुटु ां ब १० तकलो गहू , १० तकलो ताांदुळ व ५ तलटर केरोतसन मोफत
पुरतवण्यास शासनार्ी मान्यता दे ण्यात येत आहे.
२.

अन्निान्य व केरोतसनच्या वाटपार्े काम अततवृष्टी व पुरामुळे आपत्कालीन पतरस्सिती

उदभवल्यानांतरच्या एका आठवडयात पूर्ण करण्यात यावे.
३.

उपरोक्त पतरस्सिती उदभवल्यानांतर तनरािार झालेल्या कुटु ां तबयाांना दयावयाच्या अन्निान्य व

केरोतसन यार्ी मागर्ी सांबांतित तजल्हातिकारी याांनी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षर् तवभागाकडे
नोंदवावी व त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षर् तवभागाने पुरवठा करावा.
४.

ज्या आपदग्रसताांना मदत दयावयार्ी आहे, त्याांनी मदत छावर्ीमध्ये आश्रय घेतला नसल्यार्े

तजल्हातिकारी याांनी प्रमातर्त करावे.
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५.

या प्रयोजनािण होर्ारा खर्ण “ २२४५, नैसर्गगक आपत्तीच्या तनवारर्ासाठी सहाय्य (योजनेत्तर) (०२)

पूर, र्क्रीवादळे ,इ. , १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) राज्य आपत्ती प्रततसाद तनिीच्या मानकाांव्यतततरक्त खर्ण
(९२) (०६) राहत केंद्रामध्ये तनवारा, अन्न, वस्त्र, औषिे इत्यादींर्ा पुरवठा (२२४५ २२४७ ) या लेखाशीषाखाली
उपलब्ि असलेल्या तरतूदींमिून भागतवण्यात यावा.
६.

हे आदे श तवत्त तवभागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौपर्ातरक सांदभण क्र.४४२/व्यय-९/२०१८,

तदनाांक - १9/१२/२०१८ अन्वये तनगणतमत करण्यात येत आहेत.
७.

सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसिळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201903081833114819 असा आहे . हा आदे श
तडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Subhash
Hanmant
Umaranikar
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( सु. ह. उमरार्ीकर )
उप सतर्व, महाराष्र शासन
प्रतत,
1) सवण अप्पर मुख्य सतर्व / प्रिान सतर्व / सतर्व, मांत्रालयीन तवभाग
2) सवण तवभागीय आयुक्त
3) सवण तजल्हातिकारी
4) सवण आयुक्त, महानगरपातलका
5) आयुक्त तिा सांर्ालक, नगरपतरषद प्रशासन सांर्ालनालय, वरळी, मुांबई 30
6) सवण मुख्य कायणकारी अतिकारी,तजल्हा पतरषदा
7) सवण तजल्हा कोषागार अतिकारी,
8) महालेखापाल -1/2 (लेखाअनुज्ञय
े ता ) महाराष्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती )
9) महालेखापाल -1/2 (लेखापतरक्षा ) महाराष्र, मुांबई/नागपूर (प्रत्येकी 3 प्रती )
10) सांर्ालक, लेखा व कोषागारे , मुांबई-32
11) सांर्ालक, मातहती व जनसांपकण सांर्ालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32.
12) सवण मांत्रालयीन तवभाग,
13) महसूल व वन तवभागातील सवण कायासने,
14) उपसतर्व, (आव्यप्र-1/आव्यप्र-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन तवभाग,
मांत्रालय,मुांबई
15) तवत्त तवभाग (व्यय-9 /व्यय-3/अिणसांकल्प-3/अिणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई.
16) म-3 कायासन (तनवडनसती ).
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प्रत मातहतीसाठी अग्रेतषत
1) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांर्े अप्पर मुख्य सतर्व
2) मा.मांत्री, मदत व पुनवणसन याांर्े खाजगी सतर्व
3) मा.राज्यमांत्री, मदत व पुनवणसन याांर्े खाजगी सतर्व.
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