शेतामध्ये किटिनाशि फवारणी िरीत असताना
होणाऱ्या कवषबाधा, धार्ममि कििाणी/साववजकनि
कििाणी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीच्या घटना तसेच
कनवासी इमारती िोसळण्याच्या घटनाांमध्ये बाकधत
होणाऱ्या आपदग्रसताांना मदत दे ण्याबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन कवभाग,
शासन कनणवय, क्रमाांि :- सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३,
हु तात्मा राजगुरू चौि, मादाम िामा मागव,
मांत्रालय, मुांबई - ४०० ०३२
कदनाांि :- 04 नोव्हेंबर, 2019
वाचा :- 1) शासन कनणवय, महसूल व वन कवभाग, क्रमाांि :- आरएलएफ-११.०३/प्र.क्र.३१०/म-३,
कद.24.08.2004
2) शासन कनणवय, महसूल व वन कवभाग, क्रमाांि :- आरएलएफ-2014/प्र.क्र.३29/म-३,
कद.05.01.2016
3) शासन कनणवय, महसूल व वन कवभाग, क्रमाांि :- सीएलएस-2018/प्र.क्र.98/म-३,
कद.19.07.2018
4) कवभागीय आयुक्त, नागपूर याांचे पत्र क्र.मशा/िाया-7(३)/प्र.क्र.११३/18,
कद.09.05.2019
५) कवभागीय आयुक्त, नाकशि याांचे पत्र क्र.कनधीमा/२०१८/प्र.क्र.३४/तामे/२३(४),
जा.क्र.12583, कद.18.09.2019
६) कजल्हाकधिारी, गोंकदया याांचे पत्र क्र.कजिागों/अ.िा./नैआ/िाकव-36/2019,
कद.08.01.2019
७) कजल्हाकधिारी, अिोला याांचे पत्र क्र.िक्ष ६(४)/नै.आ./पॅिेज/िकल, कद.20.09.2019
8) कजल्हाकधिारी, अिोला याांचे पत्र क्र.िक्ष ६(४)/नैआ/पॅिेज/िकल/िाकव-१८०,
कद.20.09.2019
प्रसतावना :सांदभाधीन क्र.१ येथील शासन कनणवयान्वये दहशतवादग्रसत व दां गलग्रसत आपदग्रसताांना मदत
दे ऊन त्याांचे पुनववसन िरण्याबाबतची योजना अांमलात आणण्यात आली आहे. या घटनाांमध्ये बाकधत
होणाऱ्या आपदग्रसताांना द्यावयाच्या मदतीचे दर सांदभाधीन क्रमाांि २ येथील शासन कनणवयान्वये
सुधाकरत िरण्यात आले असून यामध्ये नक्षलवादी िारवायाांमध्ये बाकधत होणाऱ्या आपदग्रसताांचा
समावेश िरण्यात आलेला आहे. या घटनाांव्यकतकरक्त इतर अनेि मानव कनर्ममत आपत्तीच्या घटना
घडतात जेथे अशा घटनाांमधील आपदग्रसताांना सहानुभत
ू ीच्या दृष्ट्टीिोनातून तातडीने मदत दे णे
आवश्यि असते. तथाकप अशा प्रिरणी मदत दे ण्याबाबत शासनाचे िायमसवरूपी धोरण नसल्यामुळे

शासन कनणवय क्रमाांिः सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३,

अशा आपदग्रसताांना तातडीने मदत दे ण्यामध्ये अडचणी कनमाण होतात. मा. उच्च न्यायालय, खांडपीि
नागपूर याांनी जनकहत याकचिा क्रमाांि ११३/२०१७ मध्ये कदनाांि 22.02.2018 रोजी कदलेले आदे श
कवचारात घेऊन वर नमूद घटनेव्यकतकरक्त इतर मानव कनर्ममत घटनाांमध्ये बाकधत होणाऱ्या व्यक्तींना
मदत दे ण्यासािी सवतांत्र योजना सांदभाधीन क्र.३ च्या शासन कनणवयान्वये अांमलात आणण्यात आली
आहे.
त्यानुसार कवभागीय आयुक्त, नाकशि, नागपूर तसेच कजल्हाकधिारी गोंकदया, अिोला, नागपूर
याांनी शेतामध्ये किटिनाशि फवारणी िरीत असताना होणाऱ्या कवषबाधेमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींना
मदत िरण्याबाबतचे सांदभाधीन क्र.४ ते ७ च्या पत्रान्वये सादर िेलेले प्रसताव शासनाच्या कवचाराधीन
होते. याप्रिरणी सवव बाबी कवचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे कनणवय घेतला आहे.
शासन कनणवय :शेतामध्ये किटिनाशिाची फवारणी िरीत असताना झालेल्या कवषबाधेमध्ये मृत झालेल्या
खालील तक्त्यात नमूद व्यक्तींच्या वारसाांना प्रत्येिी रू.४.०० लक्ष (रूपये चार लक्ष फक्त) या प्रमाणे
रू.36,००,०००/- (रूपये छत्तीस लक्ष फक्त) एवढी मदत अदा िरण्यास याव्दारे शासन मांजूरी दे ण्यात
येत आहे.
अ.क्र.

कवभागीय

कजल्हा

मृत व्यक्तीचे नाव

आयुक्त

कवतरीत
िरावयाची
रक्िम
(रु.लाखात)

1.

कवभागीय

कजल्हाकधिारी,

१) श्री.चांद्रिाांत कग. महाजन

आयुक्त,

जळगाव

२) श्री.वाल्ल्मि कभ. पाटील

नाकशि

2.

12.00

3) श्री.रघुनाथ चां. पाटील

कवभागीय

कजल्हाकधिारी,

१) श्री.कवजय गो. सरदार

आयुक्त,

अिोला

२) श्री.कहम्मत ह. िरवते

कवभागीय

कजल्हाकधिारी,

श्री.िैलास भा. मेंघरे

आयुक्त,

नागपूर

8.00

अमरावती

3.

नागपूर

कजल्हाकधिारी,

1)श्री.खुशाल ल. दे शमुख

चांद्रपूर

२)श्री.मांगेश दे . कनिुरे

कजल्हाकधिारी,

श्री.भारत दौ. खजाकरया

4.00
8.00
4.00

गोंकदया

पष्ृ ठ 3 पैिी 2

शासन कनणवय क्रमाांिः सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१३२/म-३,

२.

वरील मृत व्यक्क्तच्या वारसदाराांना अदा िरावयाची रक्िम सांबांकधत कवभागीय आयुक्ताांमाफवत

उपलब्ध िरून दे ण्यात येत आहे. िक्ष अकधिारी म-११ याांनी सदर कनधी अथवसांिल्ल्पत कवतरण
प्रणालीवर कवतरीत िरावा.
३.

याबाबतचा खचव, “मागणी क्र.सी-५, प्रधान लेखाशीषव-२२३५-सामाकजि सुरक्षा व िल्याण,

०२, समाज िल्याण, १०४, वृध्द, कविलाांग व कनराश्रीत व्यक्तींचे िल्याण, (००)७०१८
अपघातग्रसताांना आर्मथि मदत (अकनवायव) (२२३५ ०३११) ३१, सहाय्यि अनुदाने" या मुख्य
लेखाशीषाखाली सन 2019-2020 या कवत्तीय वषािकरता मांजूर िरण्यात आलेल्या तरतूदीतून
भागकवण्यात यावा आकण त्याच लेखाशीषाखाली खची टािण्यात यावा.
4.

सदर प्रिरणी खचाचे पत्रि कवकहत िालमयादे त न चुिता महसूल व वन कवभागास प्राप्त

होईल याची सांबांकधत कवभागीय आयुक्त तसेच कजल्हाकधिारी याांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रचकलत
कनयमानुसार मदतीचे वाटप िरण्यात यावे.
5.

कनयांत्रि अकधिारी याांना असेही िळकवण्यात येते िी, सदर मदतीची रक्िम कवनाकवलांब

कवतरीत िरावी. तसेच िोणत्याही पकरल्सथतीत मांजूर अनुदानापेक्षा जासत खचव होणार नाही याांची
दक्षता घ्यावी. अनुदान वाटपासांबांधीचे उपयोकगता प्रमाणपत्र शासनास तात्िाळ पािकवण्यात यावे.
याबाबतचा खचाचा मेळ महालेखापाल याांनी नोंदकवलेल्या खचाशी घेण्यात यावा व महालेखापालाच्या
ताळमेळ प्रमाणपत्रासह कवकनयोजन लेखे शासनािडे तात्िाळ पािवावेत.
सदर शासन कनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांिेतसथावर
उपलब्ध िरण्यात आला असून त्याांचा सांिेताांि 201911041517585419 असा आहे. हा आदे श
कडकजटल सवाक्षरीने साक्षाांकित िरून िाढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Subhash Hanmant
Umaranikar
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(सु. ह. उमराणीिर)
उप सकचव, महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
१) कवभागीय आयुक्त नाकशि/अमरावती/ नागपूर
२)कजल्हाकधिारी, जळगाव/अिोला/नागपूर/गोंकदया/चांद्रपूर
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर
४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर
५) अकधदान व लेखाअकधिारी, मुांबई
६) सांचालि लेखा व िोषागरे , सांगणि शाखा, मुांबई,
७) िायासन अकधिारी (अथवसांिल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन कवभाग, मांत्रालय,
मुांबई,
८) कजल्हा िोषागार अकधिारी, कजल्हा जळगाव/अिोला/नागपूर/गोंकदया/चांद्रपूर
९) कनवडनसती (म-३ िायासन)
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