
राज्यातील विविध विल्हयातील पुर 
पवरस्थितीमुळे बावधत झालले्या नागवरकाांना  
विशेष दराने मदत देण्याबाबत .. 

 
महाराष्ट्र शासन 

महसूल ि िन विभाग 
शासन वनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2019/प्र.क्र.157/म-3  

हुतात्मा रािगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 
मांत्रालय, मुांबई - 400 032 
तारीख:  ०८ ऑगथट, 2019 

 
सांदभण:  1) शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक: सीएलएस - 2012/ प्र.क्र.157/ म-3,  

                वदनाांक 30.1.2014 

      2)  शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक: सीएलएस - 2015/ प्र.क्र.40/ म-3,                                           
वदनाांक 13.05.2015 

           3)  शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक: सीएलएस - 2017/प्र.क्र.267/म-3, 
                 वदनाांक 25.1.2018 

प्रथतािना : 
            राज्यातील विविध  विल्हयातील शहरी ि ग्रामीर् भागामध्ये वदनाांक 26.7.2019 रोिी ि 
त्याांनतर  झालेल्या अवतिृष्ट्टीमुळे पुराचे पार्ी शहरी ि ग्रामीर् भागामध्ये पसरले. या पुर पवरस्थितीमुळे 
बावधत झालेल्या कुटुांवबयाांना मदत देण्यासांदभात वदनाांक 30.7.2019 ि वदनाांक 7.8.2019 रोिी 
मांवत्रमांडळ बैठकीत झालेल्या वनर्णयाप्रमारे् पुर पवरस्थितीमुळे बावधत झालेल्या नागवरकाांना विशेष दराने 
मदत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  
शासन वनर्णय : 

           वदनाांक 26.7.2019 रोिी ि त्याांनतर राज्यात विविध विल्हयात वनमार् झालेल्या 
पुरपवरस्थितीमुळे घरात पार्ी वशरल्यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधी (SDRF) 
ि राज्य शासनाकडून िाढीि मदत अनुज्ञये करून खालील दराने एकूर्  मदत देण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे.   

2. सन 2019 च्या मान्सून कालािधीत सांपूर्ण राज्यात वदनाांक 26.7.2019 ि त्यानांतर 
झालेल्या/होर्ाऱ्या अवतिृष्ट्टीमुळे तसेच धरर्ातील पाण्याच्या वनयांवत्रत विसगामुळे वनमार् 
झालेल्या/होर्ाऱ्या पुर पवरस्थितीमुळे शहरी ि ग्रामीर् भागात घराांमध्ये पुराचे पार्ी वशरुन 
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झालेल्या/होर्ाऱ्या नुकसानीसाठी बावधताांना खालील दराने विशेष बाब म्हर्नू िाढीि मदत देण्यात 
यािी.  

2.1) शहरी भागासाठी: 
बाब मदतीचे दर 

प्रचवलत दरानुसार  
मदत (SDRF) 
( लखेाशीषण 
22450155) 

राज्य शासनाच्या 
वनधीमधून दयाियाची 
िाढीि  मदत 
( लखेाशीषण 22452194) 

देय  एकूर् मदतीची 
रक्कम 

नैसर्गगक आपत्तीमध्ये  2  
वदिसापेक्षा अवधक 
कालािधीकवरता क्षते्र 
पाण्यात बुडाल ेअसल्यास 
/घरे पुर्णत: िाहून गेली 
असल्यास/ पुर्णत: क्षती 
ग्रथत झाली असल्यास 
कपडे /भाांडी / घरगुती 
िथतुांकवरता अिणसहाय्य  

प्रवत कुटुांब  
रू. 2500/- 
 कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 

 
प्रवत कुटुांब  
रू. 2500/- 
घरगुती भाांडी/िथतु 
नुकसानीसाठी 

 प्रवत कुटुांब रू 5000/- 
कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 

 
 
 प्रवत कुटुांब रू. 5000/- 

घरगुती भाांडी/िथत ु
नुकसानीसाठी 

 प्रवत कुटुांब  
रू. 7500/- 
 कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 

 
 प्रवत कुटुांब  

रू. 7500/- घरगुती 
भाांडी/िथतु 
नुकसानीसाठी 

 

2.2)   ग्रामीर् भागासाठी: 

बाब मदतीचे दर 
प्रचवलत दरानुसार 
मदत (SDRF) 
( लखेाशीषण 
22450155) 

राज्य शासनाच्या वनधीमधून 
दयाियाची िाढीि   मदत 

( लखेाशीषण 22452194) 

देय  एकूर् 
मदतीची रक्कम 

नैसर्गगक आपत्तीमध्ये  2  
वदिसापेक्षा अवधक 
कालािधीकवरता क्षते्र 
पाण्यात बुडाले असल्यास 
/घरे पुर्णत: िाहून गेली 
असल्यास/ पुर्णत: क्षती 
ग्रथत झाली असल्यास 
कपडे /भाांडी / घरगुती 
िथतुांकवरता अिणसहाय्य  

 प्रवत कुटुांब  
रू. 2500/- 
 कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 

 
 प्रवत कुटुांब  

रू. 2500/- 
घरगुती भाांडी/िथत ु
नुकसानीसाठी 

 

 प्रवत कुटुांब रू. 2500/-
कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 

 
 
 प्रवत कुटुांब रू. 2500/-

घरगुती भाांडी/िथत ु
नुकसानीसाठी 

 

 प्रवत कुटुांब  
रू. 5000/- 
 कपडयाांच्या 
नुकसानीसाठी 
 

 प्रवत कुटुांब  
रू. 5000/- 

घरगुती भाांडी/िथतु 
नुकसानीसाठी 
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2.3)    िरील दराने देण्यात येर्ारी अवतवरक्त मदत ही केिळ याच घटनाांसाठी मयावदत राहील.  
ही बाब अन्य प्रकरर्ी पुिोदाहरर् म्हर्नू समिण्यात येऊ नये. 

3.   िरील प्रयोिनासाठी प्रचवलत दरानुसार होर्ारा खचण प्रधान लेखाशीषण 2245 - नैसर्गगक आपत्तीच्या 
वनिारर्ासाठी अिणसहाय, 02 पुर चक्रीिादळे इत्यादी, 101, अनुग्रह सहाय्य, (91) राज्य आपत्ती प्रवतसाद 
वनधीच्या मानकानुसार खचण, (91) (01) रोख भत्ता मृत व्यक्तीच्या कुटुांवबयाांना सहाय्य ि िखमींना मदत, 
31 सहाय्यक अनुदाने (22450155) या लेखाशीषाखाली भागविण्यात यािा. या लेखाशीषाखाली उरे् 
प्रावधकार पत्रािर वनधी आहवरत करण्याची सुविधा यापूिीच विल्हावधकारी याांना देण्यात आलेली आहे. 

4.   राज्य शासनाकडून दयाियाच्या िाढीि मदतीसाठी होर्ारा खचण   प्रधान लेखाशीषण- 2245-नैसर्गगक 
आपत्तीच्या वनिारर्ासाठी अिणसहाय, 02 पुर चक्रीिादळे इत्यादी, 101, अनुग्रह सहाय्य, (92) राज्य 
आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या मानकाव्यवतवरक्त खचण, (92) (01) रोख भत्ता मृत व्यक्तीच्या कुटुांवबयाांना 
सहाय्य ि िखमींना मदत, 31 सहाय्यक अनुदाने (22452194) या लेखाशीषाखाली भागविण्यात यािा.  
या लेखाशीषाखाली या शासनवनर्णयाच्या वििरर्पत्रामध्ये दशणविल्यानसार वनधी विल्हयाांना विभागीय 
आयुक्ताांमार्ण त  उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. कक्ष अवधकारी (म-11) याांनी सदर वनधी अिणसांकल्पीय 
वितरर् प्रर्ालीिर वितरीत करािा. 

5.  हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक ३२१/२०१९/व्यय-९, वदनाांक   
०८.०८.२०१९ अन्िय ेवनगणवमत करण्यात येत आहेत. 

6.   सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201908091046060919 असा आहे. हा आदेश वडिीटल 
थिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 

           ( सु. ह. उमरार्ीकर ) 
               उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे  प्रधान सवचि,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान पवरषद), विधानमांडळ सवचिालय,मुांबई, 
3. महाराष्ट्र विधानमांडळाचे सिण सन्माननीय विधान सभा/विधान पवरषद सदथय, 
4. अपर मुख्य सवचि ( वित्त),मांत्रालय,मुांबई, 
5. सिण विभागीय आयुक्त,  
6. सिण विल्हावधकारी, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर, 
8. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,  
9. सांचालक, लेखा ि कोषागारे ,मुांबई 
10.  सिण विल्हा कोषागार अवधकारी,  
11.  विवत्तय सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
12. कायासन अवधकारी (म-11/म-3), मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
13.  वित्त विभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई 
14.  वनिड नथती (कायासन/ म-३ ). 
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"वििरर्पत्र" 

महसलू व वन ववभाग,शासन वनर्णय क्र.  सीएलएस/2019/प्र.क्र.157/म-3, 
वि.08/08/2019 चे वववरर्पत्र.              

अ.क्र. वनयंत्रक अविकारी विल्हा 02, परू, चक्रीवादळे, इत्यादी, 101 
अनगु्रह सहाय्य (92) राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद तनधीच्या मानकाव्यतितरक्ि 
खचच, (92)(01) रोख भत्ता, मिृ 
व्यक्िींच्या कुटुुंबीयाुंना सहाय्य व 
जखमींना मदि (अतनवायच),31 
सहायक अनदुाने (वेिनेिर)  
(2245 2194) 
(रक्कम रुपये हिारात) 

1 2 3 4 
1 नागपरू गडतचरोली 10000.00 

  एकूर् नागपरू ववभाग 10000.00 
3 नावशक नातिक 200000.00 

  एकूर् नावशक ववभाग 200000.00 
4 परेु् पणेु 50000.00 

सोलापरू 10000.00 

सािारा 200000.00 

साुंगली 250000.00 

कोल्हापरू 250000.00 
  एकूर् परेु् ववभाग 760000.00 

5  कोकर् 

मुुंबई िहर 50000.00 

मुुंबई उपनगर 50000.00 

ठाणे  200000.00 

रायगड 100000.00 

रत्नातगरी 50000.00 

ससधदुगूच 20000.00 

पालघर 100000.00 
  एकुर् कोकर् ववभाग 570000.00 

खचण करण्यास मंिरूी िेण्यात आलेले अनिुानाची एकुर् रक्कम 1540000.00 
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