राज्यातील विविध विल्हयातील पुर पवरस्थितीमुळे बावधत
झालेल्या नागवरकाांना विशेष दराने मदत दे ण्याबाबत ..
महाराष्ट्र शासन

महसूल ि िन विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-2019/प्र.क्र.157/म-3
हु तात्मा रािगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय,मुांबई - 400 032
तारीख: 03 फेब्रुिारी, 2020
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 - 2019/ प्र.क्र.157/ म-3,
वदनाांक 8.8.2019
4) शासन वनर्णय, महसूल ि िन विभाग, क्रमाांक: सीएलएस - 2019/ प्र.क्र.175/ म-3,
वदनाांक 11.9.2019
5) विभागीय आयुक्त, पुर्े याांचे पत्र क्रमाांक मह-3/नैआ/कावि/82/2020, वद. 18.1.2020
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 कुटु ां वबयाांना मदत दे ण्यासांदभात वदनाांक 30.7.2019 ि वदनाांक 7.8.2019 रोिी
मांवत्रमांडळ बैठकीत झालेल्या वनर्णयाप्रमार्े पुर पवरस्थितीमुळे बावधत झालेल्या नागवरकाांना विशेष दराने
मदत दे ण्याचा वनर्णय सांदभाधीन क्रमाांक 3 ि 4 येिील शासन वनर्णयान्िये घेण्यात आला आहे . त्यास
अनुसरून विभागीय आयुक्त, पुर्े याांनी सांदभाधीन पत्र क्रमाांक 5 अन्िये बावधत कुटु ां वबयाांना मदतीचे
िाटप करण्यासाठी अवतवरक्त वनधी वितवरत करण्याची मागर्ी केली आहे.
शासन वनर्णय :
वदनाांक 25.09.2019 रोिी पुर्े विल्हयात झालेल्या अवतिृष्ट्टीमुळे पुरपवरस्थिती वनमार् होिून
घराांमध्ये पार्ी वशरल्यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सांदभाधीन क्रमाांक 3 येिील शासन वनर्णयान्िये
वनवित केलेल्या मदतीपैकी िाढीि दराने राज्य शासनाच्या वनधीमधून बावधत कुटु ां वबयाांना मदत
दे ण्यासाठी रू. 6,44,90,000/- (रूपये सहा कोटी चव्िेचाळीस लक्ष नव्िद हिार फक्त) इतका वनधी
वितवरत करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

उपरोक्त प्रमार्े दे ण्यात येर्ारी अवतवरक्त मदत ही केिळ याच घटनेसाठी मयावदत राहील. ही

बाब अन्य प्रकरर्ी पुिवोददाहरर् ्हर्ून समिण्यात ये

नये. तसेच प्रथतुत वनधी वितवरत करताना

सांदभाधीन क्रमाांक 3 ि 4 येिील शासन वनर्णयामधील अटी ि शतीची पुतणता करण्यात यािी.

शासन वनर्णय क्रमाांकः सीएलएस-2019/प्र.क्र.157/म-3

3.

राज्य शासनाकडू न दयाियाच्या िाढीि मदतीसाठी होर्ारा उपरोक्त 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
कुटु ां वबयाांना सहाय्य ि िखमींना मदत, 31 सहाय्यक अनुदाने (2245 2194) या लेखाशीषाखाली
भागविण्यात यािा. या लेखाशीषाखाली िरील वनधी विभागीय आयुक्त, पुर्े याांना अिणसांकल्पीय वितरर्
प्रर्ालीिर वितरीत करण्याची कायणिाही कायासन म-11 याांनी करािी.
4.

सदर वनधी प्राप्त झाल्याबरोबर बावधत कुटु ां बाांना तात्काळ वितरीत करण्यात यािा. सदर वनधी

ज्या प्रयोिनासाठी िगण करण्यात आला आहे त्याच प्रयोिनासाठी त्याचा िापर होत आहे याची विभागीय
आयुक्ताांनी खात्री करािी. वनधी िाटपाचे लेखे, अवभलेखे, नोंदिहया विवहत कायणपध्दतीनुसार अनुदान
आहरीत ि वितरीत होर्ाऱ्या कायालयाच्या थतरािर अद्ययाित ठे िण्यात याव्यात. झालेल्या खचाची
महालेखापाल कायालयात नोंदविण्यात आलेल्या खचाशी पडताळर्ी करून त्याबाबतचे उपयोवगता
प्रमार्पत्र या विभागाकडे सादर करण्यात यािे.कोर्त्याही पवरस्थितीत मांिूर वनधीपेक्षा अवधक खचण
होर्ार नाही याची दक्षता घेण्यात यािी. वितवरत अनुदानातून िर काही रक्कम खची पडर्ार नसेल तर
ती विवहत िेळेत शासनास समर्गपत करण्यात यािी.
5.

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202002031140389319 असा आहे . हा आदे श
वडिीटल थिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Subhash Hanmant
Umaranikar
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( सु.ह.उमरार्ीकर )

उपसवचि,महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. अपर मुख्य सवचि ( वित्त),वित्त विभाग, मांत्रालय,मुांबई,
2. विभागीय आयुक्त,पुर्े विभाग, पुर्े
3. विल्हावधकारी , पुर्े
4. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
5. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,
6. सांचालक, लेखा ि कोषागारे ,मुांबई
7.

विल्हा कोषागार अवधकारी,पुर्े

8. विवत्तय सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
9. कायासन अवधकारी (म-11/म-3), मदत ि पुनिणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
10. वित्त विभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई
11. वनिड नथती (कायासन/ म-३ )
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