जुल,ै २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या पुरामुळे
झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित नागधरकाांना
मदत दे ण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन
महसुल व वन धवभाग
शासन धनर्णय क्रमाांक : सीएलएस-202१/प्र.क्र.203/(भाग-1) /म-3
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
धदनाांक : 17 नोव्हें बर, 2021
सांदभण : 1) शासन धनर्णय, क्रमाांक : सीएलएस-2015/प्र.क्र.40 /म -3, धदनाांक 13.05.2015
2) शासन धनर्णय, क्रमाांक : सीएलएस-2017/प्र.क्र.267 /म -3, धदनाांक 25.01.2018
3) शासन धनर्णय क्रमाांक सीएलएस-2021/प्र.क्र.203/म -3, धदनाांक 11.08.2021
प्रस्तावना:
जुलै, २०२१ मध्ये झालेलया अधतवृष्ट्टीमुळे राज्यात धवधवि धजल्हयात उद्भवलेलया पुरधरस्स्ितीमुळे नुकसान
झालेल्या बाधित नागधरकाांना मदत दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव मांधत्रमांडळास सादर करण्यात आला होता. सदर
प्रस्तावावर धदनाांक 03.08.2021 रोजी झालेल्या मांधत्रमांडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या धनर्णयानुसार सांदभािीन
क्रमाांक 3 येिील शासन धनर्णय धनगणधमत करण्यात आला आहे .
शासन धनर्णय:
जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अधतवृष्ट्टीमुळे राज्यात धवधवि धजल्हयात उद्भवलेल्या पुरपधरस्स्ितीमुळे
झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित झालेल्या नागधरकाांना सांदभण क्र.3 येिील शासन धनर्णयान्वये मदत करण्यात आली
आहे . सदर शासन धनर्णयातील दु कानदार व टपरीिारक याांच्या सांदभात मदत करण्याचे धनकष पुढील प्रमार्े
धशधिल करण्यास मांत्रीमांडळ उपसधमतीच्या धद.27.10.2021 च्या बैठकीमध्ये मान्यता दे ण्यात आली आहे .

त्यानुषांगाने खालीलप्रमार्े सुिाधरत धनकषानुसार दुकानदार व टपरीिारक याांना मदत प्रदान करण्यास शासनाची
मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.

मदतीची

धद.11.08.2021 च्या

सुिाधरत धशिील धनकष व मदतीचे दर

क्र.

बाब

शासन धनर्णयातील मूळ

व धनकष

धशधिल धनकष व मदतीचे
दर

10

दु कानदार

जे

स्िाधनक

रधहवासी जे स्िाधनक रधहवासी आहेत, ज्याांचे नाव स्िाधनक मतदार

आहे त, ज्याांचे नाव स्िाधनक यादीत आहे व जे रेशनकाडण िारक आहे त अशा
मतदार यादीत आहे व जे दु कानदाराांपक
ै ी अधिकृत (नोंदर्ीकृत व महाराष्ट्र दु काने व
रे शनकाडण

िारक

आहेत आस्िापना अधिधनयम 1948 खालील परवानािारक)

अशा

दु कानदाराांपक
ै ी दु कानदार याांना पांचनाम्याच्या आिारे प्रत्यक्ष झालेल्या

अधिकृत

(नोंदर्ीकृत

व
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महाराष्ट्र

दुकाने

आस्िापना

व नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम ककवा जास्तीत जास्त रु.

अधिधनयम 50,000/- पयंत आर्थिक मदत दे ण्यात यावी.

1948

खालील

परवानािारक)

दु कानदार अधिधनयम

याांना पांचनाम्याच्या आिारे
प्रत्यक्ष

ज्या दुकानदाराकडे महाराष्ट्र दु काने व आस्िापना
1948

खालील

परवाना

नसेल

अिवा

परवान्याचे नूतनीकरर् केलेले नसेल त्याांच्या बाबतीत

झालेल्या मदतीसाठी खालील पैकी कोर्ताही एक परवाना ग्राहय

नुकसानीच्या
रक्कम

75

ककवा

टक्के िरण्यात यावा :जास्तीत 1. अन्न व औषि प्रशासनाकडू न दे ण्यात येर्ारे अन्न सुरक्षा व

जास्त रु. 50,000/- पयंत मानदे अधिधनयम 2006 अांतगणत नोंदर्ी प्रमार्पत्र (FOOD
आर्थिक मदत दे ण्यात यावी.

SAFETY AND STANDARD ACT 2006 )
2. केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघू, व मध्यम उदयम मांत्रालय
याांचेकडू न धदले जार्ारे उद्योग
(MINISTERY

OF

MICRO

आिार प्रमार्पत्र
SMALL

MEDIUM

ENTERPRISES)
3. महाराष्ट्र दुकाने व आस्िापना (नोकरीचे व सेवाशतीचे
धवधनयम) अधिधनयम 2017 अन्वये दे ण्यात आलेले
नोंदर्ीप्रमार्पत्र नमुना ब (कामगार याांची सांख्या नमूद केली
आहे .)
4. महाराष्ट्र दुकाने व आस्िापना (नोकरीचे व सेवाशतीचे
धवधनयमन) अधिधनयम 2017 अन्वये सूचना दे ण्यात आलेली
पावती नमुना ग
5. केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघू, व मध्यम उदयम मांत्रालय
याांचेकडू न

गृहउद्योगाकधरता

धदले

जार्ारे

उदयम

प्रमार्पत्र.
तिाधप, मदतीची रक्कम धवतरीत करण्यापूवी सांबधां ित
दु कानदार याांनी महाराष्ट्र दुकाने व आस्िापना अधिधनयम
1948 खालील परवान्याचे नूतनीकरर् करर्े अिवा नवीन
परवाना धमळधवर्े आवश्यक राधहल.
11

टपरी

जे

स्िाधनक

रधहवाशी

जे स्िाधनक रधहवाशी आहे त, ज्याांचे नाव स्िाधनक मतदार

िारक

आहे त, ज्याांचे नाव स्िाधनक यादीत आहे व जे रेशनकाडण िारक आहे त अशा
मतदार यादीत आहे व जे टपरीिारकापैकी अधिकृत (नोंदर्ीकृत व परवानािारक)
रे शनकाडण
अशा

िारक

आहेत टपरीिारक याांना पांचनाम्याच्या आिारे प्रत्यक्ष झालेल्या

टपरीिारकापैकी
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अधिकृत

(नोंदर्ीकृत

व नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम ककवा जास्तीत जास्त रु.

परवानािारक) टपरीिारक 10,000/- पयंत आर्थिक मदत दे ण्यात यावी.
याांना पांचनाम्याच्या आिारे
प्रत्यक्ष

झालेल्या त्याांच्या बाबतीत खालील पुरावे मदतीसाठी ग्राहय िरण्यात

नुकसानीच्या
रक्कम

जे टपरीिारक नोंदर्ीकृत व परवानािारक नाहीत,

ककवा

75

टक्के यावेत:जास्तीत 1.स्िाधनक स्वराज्य सांस्िा याांचक
े डील दे ण्यात आलेले

जास्त रु. 10,000/- पयंत हातगाडी लायसन्स.
आर्थिक मदत दे ण्यात यावी.

2.स्िाधनक स्वराज्य सांस्िेमार्णत वसूली केल्यानांतर दे ण्यात
येर्ारी दै नांधदन सामान्य करपावती.
3. स्िाधनक स्वराज्य सांस्िेकडू न उन्हाळी तात्पुरता
व्यवसाय करर्ेकधरता दे ण्यात येर्ारी परवानगी.
4. स्िाधनक स्वराज्य सांस्िेच्या हद्दीतील खाजगी व
सावणजधनक जागेवर जे व्यवसाधयक व्यवसाय करतात
त्याांचेकडू न वसूल करण्यात येर्ारी दशणनी भू भाडे पावती.

2.

मदतीची रक्कम प्रदान करताांना सांदभािीन क्र.1 व 2 च्या शासन धनर्णयातील अटी व शती लागू राहतील.

तसेच सदर प्रकरर्ी सांदभण क्र.3 शासन धनर्णयातील 2 ते 4 येिील अटी व शती जशाच्या तशा लागू राहतील.
3.

सदर शासन धनर्णय धवत्त धवभागाच्या अनौपचाधरक सांदभण क्रमाांक : 456/2021/व्यय-9, धद.16.11.2021

अन्वये धमळालेल्या सहमतीने धनगणधमत करण्यात येत आहे .
4.

सदर शासन धनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 202111171743053619 असा आहे . हा आदेश धडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने,

Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar
Date: 2021.11.17 17:46:45 +05'30'

( सांजय औ. िारूकर )
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव,मांत्रालय,मुांबई
2. मा. धवरोिी पक्षनेता, धविानपधरषद/धविानसभा, महाराष्ट्र धविानभवन,मुांबई
3. धविानमांडळाचे सवण सन्माननीय सदस्य,
4. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सधचव,मांत्रालय,मुांबई
5. अपर मुख्य सधचव ( धवत्त ), मांत्रालय,मुांबई,
6. धवभागीय आयुक्त सवण ,
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7. धजल्हाधिकारी सवण,
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
9. महालेखापाल (लेखा पधरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,
10. सांचालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई
11. धजल्हा कोषागार अधिकारी सवण ,
12. मा.मांत्री ( मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सधचव,मांत्रालय,मुांबई
13. मा. राज्यमांत्री (मदत व पुनवणसन) याांचे खाजगी सधचव,मांत्रालय,मुांबई
14. धवधत्तय सल्लागार व सहसधचव,मदत व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
15. कायासन अधिकारी (म-11/म-3), मदत व पुनवणसन प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
16. धवत्त धवभाग (कायासन व्यय-9/अिण-6),मांत्रालय,मुांबई
17. धनवड नस्ती (कायासन/ म-३).
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