
जुल-ैऑगस्ट 2019 मधील अतिवृष्टी व पूर बातधि 
व्यक्िींना मदि देण्याबाबि..... 
 

महाराष्र शासन 
महसूल व वन तवभाग 

शासन तनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2019/प्र.क्र.177/म-3  
हुिात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय,मुांबई - 400 032 
िारीख:-  16 सप्टेंबर, 2019 

 

सांदभण:  1) शासन तनर्णय, महसूल व वन तवभाग, क्रमाांक: सीएलएस-2019/ प्र.क्र.165/ म-3,  
                तदनाांक 29/08/2019. 

       2)  तवभागीय आयुक्ि, पुरे् याांच ेक्र. नैआ/आयुक्ि मागर्ी/465/2019,  
                  तदनाांक 06/09/2019 चे पत्र. 
प्रस्िावना : 
            राज्यािील तवतवध तजल्ह्यािील शहरी व ग्रामीर् भागामध्ये तद. 26 जुल ै व त्यानांिर 
झालेल्ह्या अतिवृष्टीमुळे पुराचे पार्ी शहरी व ग्रामीर् भागामध्ये पसरले. या पूर पतरस्स्िमुळे बाधीि 
झालेल्ह्या कुटुांतबयाांना मदि देण्याबाबि मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षिेखालील मांत्रीमांडळ 
उपसतमिीने तदनाांक 19/08/2019 रोजीच्या बैठकीि तनर्णय घेिला आहे. बैठकीिील तनर्णयानुसार  
मदिीचे दर व तनकष शासन तनर्णय क्र. सीएलएस-2019/प्र. क्र.165/म-3, तदनाांक 29/08/2019 
अन्वये तनतिि करण्याि आले आहेि.  

2. तदनाांक 29/08/2019 रोजीच्या शासन तनर्णयामधील अनु. 3 नुसार बातधि कुटुांबाची 
िात्पुरत्या तनवा-याची व्यवस्िा प्रशासनाने अिवा एखाद्या स्वयांसेवी/सामातजक सांस्िेने केलेली 
नसेल िर अशा कुटुांबाला िात्पुरत्या  तनवा-याची व्यवस्िा करून घेण्यासाठी/घर भाड्याने  घेऊन 
राहण्यासाठी शहरी भागाि रू. 36,000/- व ग्रामीर् भागाि रू. 24,000/- इिकी रक्कम 
एकरकमी मदि म्हर्नू देण्यास मान्यिा देण्याि आली आहे. त्यानुसार तवभागीय आयुक्ि, पुरे् 
याांना रूपय े60,18,72,000/-  तनधी तविरीि करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होिी. 
शासन तनर्णय : 

           तदनाांक 26.7.2019 रोजी व त्यानांिर राज्याि तवतवध  तजल्ह्हयाि  तनमार् झालेल्ह्या 
पुरपतरस्स्ििीमुळे घराि पार्ी तशरल्ह्यामुळे झालेल्ह्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनधी 
(SDRF) व राज्य शासनाकडून वाढीव मदि अनुज्ञये करून  एकूर्  मदि देण्यास प्राप्ि झालेल्ह्या 
शासन मान्यिेनुसार, तवभागीय आयुक्ि, पुरे् याांनी मागर्ी केलेला पढुील िक्त्याि नमूद केलेला तनधी 

तविरीि करण्यास शासनाची मान्यिा देण्याि येि आहे.   
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अ.क्र. खचाचा िपशील तनयांत्रक 
अतधकारी 

तजल्ह्हा मागर्ी क्र. सी-6, 
मुख्य लेखाशीषण 
2245, अांिगणि 02, 
पूर, चक्रीवादळे 
इत्यादी, 800 इिर 
खचण, (92) राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद 
तनधीच्या 
मानकाव्यतितरक्ि 
खचण, (92) (01) इिर 
खचण, (दत्तमि)            
31, सहायक 
अनुदान (विेनेिर) 
(2245 2407) 
(रक्कम रुपयाि) 

1 2 3 4 5 
1  पुरामुळे बातधि कुटुांबाची 

िात्पुरत्या तनवा-याची 
व्यवस्िा प्रशासनाने अिवा 
एखाद्या स्वयांसेवी/सामातजक 
सांस्िेने केलेली नसेल िर 
अशा कुटुांबाला िात्पुरत्या           
तनवा-याची व्यवस्िा करून 
घेण्यासाठी/घर भाड्याने  
घेऊन राहण्यासाठी शहरी 
भागाि रू. 36,000/- व 
ग्रामीर् भागाि                    
रू. 24,000/- इिकी रक्कम 
एकरकमी मदि म्हर्नू देरे् 

तवभागीय 
आयुक्ि, पुरे् 

साांगली  21,61,68,000/- 

कोल्ह्हापूर 38,57,04,000/- 

   एकूर् 60,18,72,000 
 

उपरोक्ि दराने देण्याि येर्ारी मदि ही केवळ याच घटनाांसाठी मयातदि राहील.  ही बाब 
अन्य प्रकरर्ी पुवोदाहरर् म्हर्नू समजण्याि येऊ नये. िसेच प्रस्िुि तनधी तविरीि करिाांना 
तद.29/8/2019 रोजीच्या शासन तनर्णयामधील अटी व शिींची पूिणिा करण्याि यावी. 

2.   राज्य शासनाकडून द्यावयाच्या वाढीव मदिीसाठी होर्ारा खचण मागर्ी क्र. सी-6, मुख्य 
लेखाशीषण 2245, अांिगणि 02, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, 800 इिर खचण, (92) राज्य आपत्ती 
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प्रतिसाद तनधीच्या मानकाव्यतितरक्ि खचण, (92) (01) इिर खचण, (दत्तमि) 31, सहायक अनुदान 
(विेनेिर) (2245 2407) या लेखाशीषाखाली भागतवण्याि यावा.  या लेखाशीषाखाली वरील 
तववरर्पत्रामध्ये दशणतवल्ह्यानुसार तनधी तजल्ह्हयाांना तवभागीय आयुक्िाांमार्ण ि उपलब्ध करुन देण्याि 
येि आहे. कक्ष अतधकारी (म-11) याांनी सदर तनधी अिणसांकल्ह्पीय तविरर् प्रर्ालीवर तविरीि 
करावा. 

३.  सदर तनधी प्राप्ि झाल्ह्याबरोबर बातधि कुटुांबाांना िात्काळ तविरीि करण्याि यावा. सदर 
तनधी ज्या प्रयोजनासाठी वगण करण्याि आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होि आहे याची 
तवभागीय आयुक्ि याांनी खािरजमा करावी. तनधी वाटपाचे लेखे, अतभलेखे, नोंदवया तवतहि 
कायणपध्दिीनुसार अनुदान आहरीि व तविरीि होर्ाऱ्या कायालयाच्या स्िरावर अद्ययावि ठेवण्याि 
याव्याि. झालेल्ह्या खचाची महालेखापाल कायालयाि नोंदतवण्याि आलेल्ह्या खचाशी पडिाळर्ी 
करुन त्याबाबिची उपयोतगिा प्रमार्पत्र या तवभागाकडे िात्काळ सादर करण्याि यावी. कोर्त्याही 
पतरस्स्ििीि मांजूर तनधीच्या मयादेपक्षा जास्ि खचण होर्ार नाही याची दक्षिा घेण्याि यावी. तविरीि 
अनुदानािून जर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल िर िी तवतहि वळेेि शासनास प्रत्यार्पपि करावी. 

४. तवभागीय आयुक्ि, पुरे् याांनी सांबतधिाांना तनधी तविरीि केल्ह्यानांिर एकूर् तविरीि तनधीच्या 
७५ टक्के रकमेची उपयोतगिा प्रमार्पत्रे प्राप्ि झाल्ह्यानांिरच यापूढील तनधी मागर्ीबाबि कायणवाही 
करावी. 

५.    सदर शासन तनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्िळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांकेिाक 201909161733117719 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

   ( सु.ह.उमरार्ीकर) 
        उपसतचव,महाराष्र शासन 

प्रति, 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे  प्रधान सतचव,मांत्रालय,मुांबई, 
2. मा. तवरोधी पक्ष नेिा (तवधानसभा/तवधान पतरषद), तवधानमांडळ सतचवालय,मुांबई, 
3. महाराष्र तवधानमांडळाचे सवण सन्माननीय तवधान सभा/तवधान पतरषद सदस्य, 
4. अपर मुख्य सतचव ( तवत्त),मांत्रालय,मुांबई, 
5. तवभागीय आयुक्ि, पुरे् 
6. तजल्ह्हातधकारी, साांगली/कोल्ह्हापूर 
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा) 1/2, महाराष्र, मुांबई/नागपूर, 
8. महालेखापाल (लेखा पतरक्षा) 1/2,महाराष्र,मुांबई/नागपूर,  

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. सांचालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई 
10.  तजल्ह्हा कोषागार अतधकारी, साांगली/कोल्ह्हापूर 
11.  तवतत्तय सल्लागार व सहसतचव,मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
12. कायासन अतधकारी (म-11/म-3), मदि व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई 
13.  तवत्त तवभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई 
14.  तनवड नस्िी (कायासन/ म-३ ) 
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