केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF)
ननकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बानधर्त होणा-या
आपद्ग्रस्र्त व्यक्र्तींना सन 2015 र्ते सन 2020 या
कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदर्तीचे दर व ननकष
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वननवभाि
शासन ननणणय क्रमाांक : सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
नदनाांक : 13 मे, 2015
वाचा :
(1) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-5983/248361/प्र.क्र.820/म-3,
नद. 31.01.1983
(2) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-0604/प्र.क्र.168/म-3, नद. 19.08.2004
(3) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-2010/प्र.क्र.71/म-3, नद. 26.03.2010
(4) केंद्र शासनाच्या िृहमांत्रालयाचे पत्र क्र.2-3/2010- एनडीएम-1, नद. 28.09.2010
(5) केंद्रशासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र. 32-7/2011-एनडीएम-1, नद .16.01.2012
(6) महसूल व वन नवभाि, शासन पनरपत्रक क्र.एससीवाय-04/2012/प्र.क्र.58/म-11,
नद. 9.5.2012
(7) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र, क्र. 32-3/2010-एनडीएम-1, नद.13.08.2012
(8) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र, क्र. 32-3/2012-एनडीएम-1, नद.28.09.2012
(9) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र. 32-3/2013-एनडीएम-1, नद.21.06.2013
(१०) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र.32-3/2013-एनडीएम-1, नद.28.11.2013
(११) महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-2012/प्र.क्र.157/म-3, नद.30.1.2014
(१1) महसूल व वन नवभाि, शासन पनरपत्रक क्र.सीएलएस-2012/प्र.क्र.157/म-3, नद.5.8.2014
(12) केंद्र शासनाच्या िृह मांत्रालयाचे पत्र क्र.32-7/2014-एनडीएम-1, नद.8.4.2015
प्रस्र्तावना:राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनाांमध्ये बानधर्त होणा-या व्यक्क्र्तना मदर्त दे ण्याकनरर्ता
केंद्र शासन / राज्य शासन याांनी सांयुक्र्तपणे राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीची(State Disaster
Response Fund : SDRF) स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाने वर नमूद नद.8 एनप्रल, 2015 च्या
पत्राव्दारे सन 2015 र्ते 2020 या कालावधीकनरर्ता राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीचे सुधानरर्त ननकष
व दर नननिर्त केले आहेर्त. त्यानुसार सदर दर नद.1 एनप्रल, 2015 पासून लािू करण्याची बाब
शासनाच्या नवचाराधीन होर्ती. त्या अनुषांिाने शासनाने पुढीलप्रमाणे ननणणय घेर्तला आहे .
शासन ननणणय :केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणा-या जीनवर्त व नवत्तहानीसाठी सांदभाधीन नद.8
एनप्रल, 2015 च्या पत्रान्वये सन 2015 र्ते 2020 या कालावधीकनरर्ता राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीचे ननकष व दर सुनननिर्त केले आहेर्त. सदर ननकष व दर राज्य शासनाने स्वीकृर्त केले
असून, त्याची अांमलबजावणी नद.1 एनप्रल, 2015 पासून लािू करण्यास या शासन ननणणयान्वये
मान्यर्ता दे ण्यार्त येर्त आहे.
2.

दे शार्तील इर्तर राज्याांमध्ये केंद्र शासनास मान्य असलेली, पैसेवारी काढण्याची व दु ष्ट्काळ

जाहीर करण्याची जी प्रचनलर्त पध्दर्त आहे र्ती अवलांनबण्यार्त यावी. त्यानुसार पैसेवारी व दु ष्ट्काळ
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जाहीर करण्याबाबर्त आवश्यक र्ती कायणवाही करण्यास मान्यर्ता दे ण्यार्त येर्त आहे. यासांदभार्त
सनवस्र्तर आदे श सांबांनधर्त म-7 कायासनाकडू न आवश्यकर्तेनुसार ननिणनमर्त करण्यार्त येर्तील.
3.

केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीच्या मदर्तीच्या ननकषामध्ये अथवा प्रमाणामध्ये बदल

केल्यास, सदर बदल आहे त्या सुधानरर्त स्वरुपार्त राज्यामध्ये त्या त्या नदनाांकापासून लािू
राहर्तील.
4.

केंद्र शासनाच्या सुधानरर्त ननकषानुसार नवनहर्त केलेल्या अटी व शर्तीनुसार यापुढे बानधर्त

आपद्ग्रस्र्ताांना प्रचनलर्त पध्दर्तीनुसार नजल्हास्र्तरावर नवनहर्त वेळेर्त मदर्त मांजूर करण्यार्त यावी.
याव्यनर्तनरक्र्त अन्य कोणर्तीही “नवशेष मदर्त” दे ण्याबाबर्त अत्यांर्त ननकडीच्या प्रकरणार्त आवश्यकर्ता
असल्यास सांबांनधर्त प्रशासकीय नवभािाने योग्य त्या समथणनासह मांनत्रमांडळासमोर प्रस्र्ताव सादर
करण्याची बाब नद.30 जानेवारी, 2014 च्या शासन ननणणयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे यापुढेही लािू
राहील.
5.

नैसर्गिक आपत्तीअांर्तिणर्त आपद्ग्रस्र्त बानधर्त व्यक्र्तींना मदर्त दे ण्यासाठी केंद्र शासनाच्या

सुधानरर्त ननकषानुसार द्यावयाच्या मदर्तीबाबर्तचे “पनरनशष्ट्ट”या शासन ननणणयासोबर्त जोडले आहे.
सदर पनरनशष्ट्टार्तील र्तसेच या शासन ननणणयार्तील ननयम व अटींच्या अधीन राहू न, आपद्ग्रस्र्ताांना
मदर्त अनुज्ञय
े राहील व त्यानुसार आपद्ग्रस्र्त व्यक्र्तींना मदर्त दे ण्याबाबर्त सांबांनधर्त क्षेनत्रय यांत्रणाांनी
र्तार्तडीने कायणवाही करावी. र्तसेच यापुढे केंद्र शासनाने मदर्तीच्या ननकषामध्ये अथवा प्रमाणामध्ये
बदल केल्यास, त्यानुसार कायणवाही करणे आवश्यक ठरेल.
6.

केंद्र शासनाच्या नवनहर्त सूचनाांनुसार आपत्ती व्यवस्थापन अनधननयम, 2005 च्या कलम 21

अन्वये स्थापन करण्यार्त आलेल्या राज्यस्र्तरीय सनमर्तीच्या (राज्य कायणकारी सनमर्ती-State
Executive Committee) च्या मान्यर्तेची आवश्यकर्ता आहे. अशी प्रकरणे, मा.मुख्य सनचव याांच्या
अध्यक्षर्तेखालील राज्य कायणकारी सनमर्तीसमोर सादर करण्याची जबाबदारी सांबांनधर्त प्रशासकीय
नवभािाांची राहील. याबाबर्तचे समन्वय नवत्तीय सल्लािार, मदर्त व पुनवणसन याांचेमार्णर्त करण्यार्त
यावे.
7.

केंद्र शासनाच्या नवनहर्त सूचनाांनुसार केंद्रीय पथकाने पाहणी करण्याबाबर्तचा प्रस्र्ताव र्तसेच

सवेक्षणाअांर्ती मदर्तीबाबर्तचे योग्य र्ते प्रस्र्ताव सांबांनधर्त प्रशासकीय नवभािाने महसूल व वन नवभाि
(मदर्त व पुनवणसन) याांचेमार्णर्त केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती ननवारण ननधी (NDRF) याांच्याकडे
सादर करावेर्त.
8.

राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकनरर्ता मदर्त दे ण्याबाबर्तची

प्रनक्रया व जबाबदारी नननिर्त केली असून, र्तसेच मदर्तीबाबर्त पांचनामे कशाप्रकारे करावेर्त याबाबर्त
वेळोवेळी आदे श ननिणनमर्त केले आहेर्त. यामध्ये कोणर्ताही बदल न करर्ता, केंद्र शासनाने नवनहर्त
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदर्तीच्या प्रमाणार्त आपद्ग्रस्र्ताांना र्तात्काळ मदर्त
दे ण्याची जबाबदारी सांबांनधर्त प्रशासकीय नवभािाची असेल. त्यासाठी नवनहर्त ननकषानुसार ननधीचे
नवर्तरण राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून मदर्त व पुनवणसन नवभािामार्णर्त केले जाईल. नवनवध
मदर्तीपेक्षा अनधकची मदर्त दे णे आवश्यक असल्याचे नवभािाचे मर्त असल्यास, त्या सांबांनधर्त
प्रशासकीय नवभािाने योग्य त्या समथणनासह त्याबाबर्तचा प्रस्र्ताव मांनत्रमांडळाच्या मान्यर्तेसाठी सादर
करावा.

राज्यार्तील प्रशासकीय नवभािाांनी नैसर्गिक आपत्ती ननवारणासांदभार्त केलेल्या

कायणवाहीचा र्तपशील महसूल व वन नवभाि (मदर्त व पुनवणसन) याांना र्तार्तडीने कळनवण्याची
जबाबदारी सांबांनधर्त प्रशासकीय नवभािाांची राहील.

पष्ृ ठ 25 पैकी 2

निर्णय शासि क्रमाांकः सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3,

9.

वरीलप्रमाणे नवनहर्त नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी “2245, नैसर्गिक

आपत्तींच्या ननवारणासाठी सहाय्य” या मुख्य लेखाशीषाखालील र्तरर्तुदीमधून मदर्त अनुज्ञय
े
असेल.
10.

सदर आदे शाचे सवण क्षेनत्रय यांत्रणाांनी र्तसेच सांबांधीर्त मांत्रालयीन प्रशासकीय नवभािाांनी

काटे कोरपणे पालन करावे.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेर्तस्थळावर
उपलब्ध करण्यार्त आला असून त्याचा सांकेर्ताक 201505181845009919 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकर्त करुन काढण्यार्त येर्त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानु सार व नावाने,

Ashok Rajaram
Jagtap

Digitally signed by Ashok Rajaram
Jagtap
DN: CN = Ashok Rajaram Jagtap, C =
IN, S = Maharashtra, O = Government
Of Maharashtra, OU = Under Secretary
Date: 2015.05.18 18:46:37 +05'30'

(अ. रा. जिर्ताप )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनर्त,
1) सवण अप्पर मुख्य सनचव / प्रधान सनचव / सनचव, मांत्रालयीन नवभाि
2) सवण नवभािीय आयुक्र्त
3) आयुक्र्त, कृनष, कृनष सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
4) सवण नजल्हानधकारी
5) सवण आयुक्र्त, महानिरपानलका
6) आयुक्र्त र्तथा सांचालक, निरपनरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबई 30
7) सवण मुख्य कायणकारी अनधकारी,नजल्हा पनरषदा
8) सवण नजल्हा कोषािार अनधकारी,
9) महालेखापाल -1/2 (लेखाअनुज्ञय
े र्ता ) महाराष्ट्र, मुांबई/नािपूर (प्रत्येकी 3 प्रर्ती )
10) महालेखापाल -1/2 (लेखापनरक्षा ) महाराष्ट्र, मुांबई/नािपूर (प्रत्येकी 3 प्रर्ती )
11) सांचालक, लेखा व कोषािारे , सांिणकशाखा, नवीन प्रशासकीय भवन,मुांबई-32
12) सांचालक, मानहर्ती व जनसांपकण सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-32.
13) सवण मांत्रालयीन नवभाि,
14) महसूल व वन नवभािार्तील सवण कायासने,
15) उपसनचव, (आव्यप्र-1/आव्यप्र-2/म-7/म-11/ब-1/पीएसी/पीएसी-1), महसूल व वन
नवभाि, मांत्रालय,मुांबई
16) नवत्त नवभाि (व्यय-9 /व्यय-3/अथणसांकल्प-3/अथणसांकल्प-6 ), मांत्रालय, मुांबई.
17) म-3 कायासन (ननवडनस्र्ती ).
प्रर्त मानहर्तीसाठी अरेनषर्त
1) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सनचव
2) मा.मांत्री, मदर्त व पुनवणसन याांचे नवशेष कायण अनधकारी
3) मा.राज्यमांत्री, मदर्त व पुनवणसन याांचे खाजिी सनचव
4) मुख्य सनचव याांचे नवशेष कायण अनधकारी
5) सनचव (मदर्त व पुनवणसन) याांचे स्वीय सहाय्यक
6) सांचालक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाि) याांचे स्वीय सहाय्यक
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महसूल व वन नवभाि, शासन ननणणय क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म-3,
नदनाांक - 13 मे, 2015 सोबर्तचे पनरनशष्ट्ट
REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER
RESPONSE FUND (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)
राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधी (SDRF) व राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधी (NDRF) मधून सुधानरर्त
बाबी व ननकषानुसार दे ण्यार्त येणारे अथणसहाय्य
No
1

ITEM

NORMS OF ASSISTANCE

GRATUITOUS RELIEF
a) Ex-Gratia payment to

Rs.4.00 lakh per deceased person including

families of deceased

those involved in relief operation or associated

persons

in

preparedness

activities,

subject

to

certification regarding cause of death from
appropriate authority.
अ) आपद्ग्रस्र्त मृर्त व्यक्र्तीच्या

योग्य त्या प्रानधकाऱ्याने मृत्यूचे कारण प्रमानणर्त

कुटु ां नबयाांना दे य आर्गथक

करण्याच्या अधीन राहू न मृर्त व्यक्र्तीच्या वारसाांना

सहाय्य

रु.४.00

लाख

इर्तकी

मदर्त

अनुज्ञय
े

राहील.

आपत्तीमध्ये मदर्त कायार्त र्तसेच पूवर्त
ण यारीमध्ये
सहभािी व्यक्र्तींनादे खील सदर मदर्त अनुज्ञय
े राहील.
b) Ex-Gratia payment for



loss of a limb or eye (s).

Rs.59,100/- per person, when the
disability is between 40% and 60% .



Rs.2 lakh per person, when the disability is
more than 60%.

Subject to certification by a doctor from a
hospital

or

dispensary

of

Government,

regarding extent and cause of disability.
ब) अवयव अथवा डोळे ननकामी



40% र्ते ६0% अपांित्व आल्यास रु.५९,१०0/-

झाल्यास दे य आर्गथक सहाय्य



60% हू न अनधक अपांित्व आल्यास रु.२ लाख
इर्तकी मदर्त

याबाबर्त अपांित्वाचे प्रमाण व त्याच्या कारणाबाबर्त
शासकीय दवाखाना / इस्स्पर्तळार्तील वैद्यकीय
अनधकाऱ्याने प्रमानणर्त करणे आवश्यक राहील.
c) Grievous injury requiring 
hospitalization

Rs.

12,700/-

per

person

requiring

hospitalization for more than a week.


Rs.

4,300/-

per

person

requiring

hospitalization for less than a week.
क) जखमी व्यक्र्ती इस्स्पर्तळार्त



दाखल झाला असल्यास

एक

आठवड्यापेक्षा

अनधक

कालावधीकनरर्ता

इस्स्पर्तळार्त दाखल झाल्यास रु.१२,७00/

एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीकनरर्ता इस्स्पर्तळार्त
दाखल झाला असल्यास रु. ४,३00/पष्ृ ठ 25 पैकी 4
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d)

Clothing and utensils/



Rs. 1,800/- per family, for loss of clothing.

house hold goods for families



Rs. 2,000/- per family, for loss of utensils/

whose houses have been

household goods.

washed away/ fully
damaged/ severely inundated
for more than two days due to
a natural calamity.

ड) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन
नदवसापेक्षा



अनधक

कालावधीकनरर्ता क्षेत्र पाण्यार्त

प्रनर्तकुटु ां ब रु.1,800/- कपड्याचे झालेल्या
नुकसानीकनरर्ता



बुडाले असल्यास/ घरे पूणणर्त:

प्रनर्तकुटु ां ब रु.२,०00/-घरिुर्ती भाांडी/ वस्र्तु
नुकसानीकनरर्ता

वाहू न िेली असल्यास/ पूणणर्त:
क्षर्तीरस्र्त

झाली

असल्यास

कपडे /भाांडी/घरिुर्ती
वस्र्तुांकनरर्ता अथणसहाय्य
e) Gratuitous relief for

Rs.60/- per adult and Rs.45/- per child, not

families whose

housed in relief camps. State Govt. will certify

livelihood is seriously

that identified beneficiaries are not housed in

affected.

relief camps. Further State Government will
provide the basis and process for arriving at
such beneficiaries district-wise.
Period for providing gratuitous relief will be as
per

assessment of the

State

Executive

Committee (SEC) and the Central Team (in
case

of

NDRF).

The

default

period

of

assistance will upto to 30 days, which may be
extended upto 60 days in the first instance, if
required, and subsequently upto 90 days in
case of drought/ pest attack. Depending on
the ground situation, the State Executive
Committee can extend the time period beyond
the prescribed limit subject to that expenditure
on this account should not exceed 25% of
SDRF allocation for the year.
आ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये

मदर्त छावणीमध्ये आश्रय न घेर्तलेल्या प्रनर्त प्रौढ

िांभीरपणे प्रभानवर्त झालेल्या व्यक्र्तीस रु.60/- व प्रनर्त बालकास रु.45/- मदर्त
कुटु ां नबयाांना दै नांनदन मदर्त

अनुज्ञय
े राहील. राज्य शासनाने ज्या आपद्ग्रस्र्तास
मदर्त करावयाची आहे, त्याने मदर्त छावणीमध्ये
आश्रय घेर्तला नसल्याचे प्रमानणर्त करावे. त्याचप्रमाणे
राज्य शासनाने आपद्ग्रस्र्ताांना कोणत्या पद्धर्तीने व
पष्ृ ठ 25 पैकी 5
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कशा

प्रकारे

मदर्त

देण्यार्त

येईल

याबाबर्तची

नजल्हाननहाय कायणपध्दर्ती नननिर्त करावी.
सानुरह अनुदान दे ण्याबाबर्तचा कालावधी
राज्य कायणकारी सनमर्ती आनण (राष्ट्रीय आपत्ती
प्रनर्तसाद ननधीप्रकरणी) केंद्रीय पथक याांनी मूल्याांनकर्त
केल्यानुसार

ननधानरर्त

करेल.

र्तथानप,

सदर

कालावधीर्तील सहाय्य हे (by default) 30 नदवसाांचा
असेल. र्तद्ग्नांर्तर आवश्यकर्तेनुसार सदर कालावधी
प्रथमर्त: 60 नदवसाांपयंर्त वाढनवर्ता येईल आनण
त्यानांर्तर

दु ष्ट्काळ,

टोळधाड

या

कारणास्र्तव

आवश्यकर्तेनुसार 90 नदवसाांपयंर्त सदर कालावधी
वाढनवर्ता येईल.

प्रत्यक्ष आपत्तीची पनरस्स्थर्ती

नवचारार्त घेऊन, राज्य कायणकारी सनमर्तीस सदर
कालावधीमध्ये वाढ करर्ता येईल र्तथानप या बाबीसाठी
होणारा खचण राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या वार्गषक
र्तरर्तुदीच्या २५ टक्केहू न अनधक असर्ता कामा नये.
2

SEARCH & RESCUE OPERATIONS शोध व बचावमोहीम
(a) Cost

of

search

rescue

and As per actual cost incurred, assessed by SEC

measures/ and recommended by the Central Team (in

evacuation of people case of NDRF).
affected/ likely to be 

By the time the Central Team visits the

affected.

affected area, these activities are already
over. Therefore, the State Level Committee
and the Central Team can recommend
actual/ near - actual costs.

(अ)

शोध व बचाव उपाययोजना राज्य कायणकारी सनमर्तीने मूल्याांनकर्त केलेले व
/

बानधर्त व्यक्र्ती / बानधर्त (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीबाबर्तीर्त) केंद्रीय

होणा-या

व्यक्र्तींना पथकाने नशर्ारस केलेला प्रत्यक्ष खचण

सुरनक्षर्तस्थळी

 केंद्रीय पथकाने आपद्ग्रस्र्त क्षेत्रास भेट दे ण्यापूवी

हलनवण्यासाठीचा खचण

वरील कायणवाही पूणण झालेली असेल,

त्यावेळी

राज्य स्र्तरीय सनमर्ती आनण केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष
झालेला खचण अथवा जवळपास येणारा खचण
याबाबर्त नशर्ारस करे ल.
(b) Hiring
carrying

of

boats

for As per actual cost incurred, assessed by SEC

immediate and recommended by the Central Team ( in

relief and saving lives.

case of NDRF)
The quantum of assistance will be limited to
the actual expenditure incurred on hiring boats
and essential equipment required for rescuing
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stranded people and thereby saving human
lives during a notified natural calamity.
(ब)

प्राण

र्तार्तडीचे

वाचनवण्याकनरर्ता राज्य कायणकारी सनमर्तीने मूल्याांनकर्त केलेले व
मदर्त

कायण (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीबाबर्तीर्त) केंद्रीय

करण्याकनरर्ता बोटी भाड्याने पथकाने नशर्ारस केलेला प्रत्यक्ष खचण
घेर्तल्या असल्यास

नवनहर्त नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राण वाचनवण्याकनरर्ता
र्तसेच आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्र्तींची सुटका
करण्याकनरर्ता बोटी भाड्याने घेणे आनण आवश्यक
साधनाांचा वापर करण्याकनरर्ता येणारा प्रत्यक्ष खचण
अनुज्ञय
े असेल.

3

RELIEF MEASURES मदर्त कायण
a) Provision for temporary

As per assessment of need by SEC and

accommodation, food,

recommendation of the Central Team (in case

clothing, medical care

of NDRF), for a period up to 30 days. The

etc. for people

SEC would need to specify the number of

affected/ evacuated

camps, their duration and the number of

and sheltered in relief

persons in camps. In case of continuation of a

camps.

calamity

like

drought,

or

widespread

devastation caused by earthquake or flood
etc., this period may be extended to 60 days,
and up to 90 days in cases of severe drought.
Depending on the ground situation, the State
Executive Committee can extend the time
period beyond the prescribed limit subject to
that expenditure on this account should not
exceed 25% of SDRF allocation for the year.
Medical care may be provided from National
Rural Health Mission (NRHM)
अ) आपत्तीमध्ये मदर्त

राज्य कायणकारी सनमर्तीने आवश्यकर्तेनुसार नननिर्त

छावणीमध्ये आश्रय

केल्याप्रमाणे

आनण

घेर्तलेल्या व्यक्र्तींकनरर्ता

केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून

र्तात्पुरर्ती राहण्याची

मदर्त

व्यवस्था, अन्नधान्य, कपडे ,

कालावधीकनरर्ता अथणसहाय्य अनुज्ञय
े असेल.

औषधोपचार इत्यादीकनरर्ता

कायणकारी

अनुज्ञय
े

केंद्रीय

पथकाने

असल्यास)

सनमर्तीने

मदर्त

30

नशर्ारस
नदवसाांच्या

छावण्याांची

राज्य
सांख्या,

कालावधी र्तसेच छावण्याांर्तील बानधर्ताांची सांख्या, या
मानहर्तीच्या आधारे कालावधी व छावण्याांची सांख्या
नननिर्त करेल. भूकांप, पूर, दु ष्ट्काळ इ. र्तीव्र स्वरुपाच्या
नैसर्गिक

आपत्तीमध्ये

सदर

कालावधी

60

नदवसाांकनरर्ता वाढनवर्ता येईल व र्तीव्र दु ष्ट्काळी
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पनरस्स्थर्तीमध्ये र्तो 90 नदवसाांकनरर्ता वाढनवर्ता येईल.
प्रत्यक्ष आपत्तीची पनरस्स्थर्ती नवचारार्त घेऊन, राज्य
कायणकारी सनमर्तीस सदर कालावधीमध्ये वाढ करर्ता
येईल र्तथानप या बाबीसाठी होणारा खचण राज्य आपत्ती
प्रनर्तसाद ननधीच्या वार्गषक र्तरर्तुदीच्या २५ टक्केहू न
अनधक असर्ता कामा नये.
वैद्यकीय मदर्त राष्ट्रीय रामीण आरोग्य नमशन
(NRHM) मधून दे ण्यार्त यावी.
b) Air dropping of

As per actual, based on assessment of need

essential supplies

by SEC and recommendation of the Central
Team (in case of NDRF)
 The quantum of assistance will be limited to
actual amount raised in the bills by the
Ministry of Defence for airdropping of
essential supplies and rescue operations
only.

ब) हवाई मािे आवश्यक वस्र्तुांचा

राज्य कायणकारी सनमर्तीने आनण केंद्रीय पथकाच्या

पुरवठा करणे

नशर्ारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या
बाबर्तीर्त) आवश्यकर्तेनुसार प्रत्यक्ष खचाच्या आधारे
मूल्याांकन करेल.
केंद्रीय सांरक्षण मांत्रालयामार्णर्त सादर केलेल्या
प्रत्यक्ष खचाच्या

दे यकाच्या मयादे र्त राहील र्तसेच

हवाई मािाने आवश्यक वस्र्तुांचा पुरवठा करणे व बचाव
कायण करणे या प्रयोजनाकनरर्ताच सदर मदर्त अनुज्ञय
े
राहील.
c) Provision of emergency

As per actual cost, based on assessment of

supply of drinking water

need by SEC and recommended by the

in rural areas and urban

Central Team (in case of NDRF), up to 30 days

areas.

and may be extended up to 90 days in case of
drought. Depending on the ground situation,
the State Executive Committee can extend the
time period beyond the prescribed limit
subject to that expenditure on this account
should not exceed 25% of SDRF allocation for
the year.

क)

रामीण

व

नािरी राज्य कायणकारी सनमर्तीने आनण केंद्रीय पथकाच्या

भािाकनरर्ता नपण्याच्या पाण्याचा नशर्ारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या
आकस्स्मक पुरवठा.

बाबर्तीर्त) आवश्यकर्तेनुसार प्रत्यक्ष खचाच्या आधारे
मूल्याांकन करेल. हा कालावधी 30 नदवसाांसाठी
पष्ृ ठ 25 पैकी 8
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असेल व दु ष्ट्काळजन्य पनरस्स्थर्तीर्त सदर मुदर्त 90
नदवसाांपयंर्त वाढनवर्ता येईल.

प्रत्यक्ष आपत्तीची

पनरस्स्थर्ती नवचारार्त घेऊन, राज्य कायणकारी सनमर्तीस
सदर कालावधीमध्ये वाढ करर्ता येईल र्तथानप या
बाबीसाठी होणारा खचण राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीच्या वार्गषक र्तरर्तुदीच्या २५ टक्केहू न अनधक
असर्ता कामा नये.
4.

CLEARANCE OF AFFECTED AREAS क्षर्तीरस्र्त बानधर्त क्षेत्र पूवव
ण र्त करणे
a) Clearance of debris in
public areas.

As per actual cost within 30 days from the
date of start of the work based on assessment
of need by SEC for the assistance to be
provided under SDRF and as per assessment
of the Central team for assistance to be
provided under NDRF.

अ) सावणजननक क्षेत्रार्तील जमा

राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून रक्कम उपलब्ध

झालेला कचरा व नढिारे

करुन

द्यावयाची

झाल्यास

राज्य

कायणकारी

उचलणे.

सनमर्तीकडू न आवश्यकर्तेप्रमाणे मूल्याांकनानुसार काम
सुरु झाल्याच्या नदवसापासून कामावर 30 नदवसाांच्या
आांर्त झालेला प्रत्यक्ष खचण, राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीमधून रक्कम दे य असल्यास केंद्रीय पथकाच्या
मूल्याांकनाप्रमाणे मदर्त उपलब्ध करुन दे ण्यार्त यावी.

b) Draining off flood water
in affected areas.

As per actual cost within 30 days from the
date of start of the work based on assessment
of need by SEC for the assistance to be
provided under SDRF and as per assessment
of the Central team (in case of NDRF.)

ब) पूररस्र्त बानधर्त क्षेत्रार्तून

राज्य कायणकारी सनमर्तीने मूल्याांनकर्त केल्यानुसार,

पाण्याचा ननचरा करण्याबाबर्त

काम सुरु झाल्याच्या नदवसापासून 30 नदवसाांच्या
आांर्त कामावर झालेला प्रत्यक्ष खचण राज्य आपत्ती
प्रनर्तसाद ननधीमधून आनण केंद्रीय पथकाने मूल्याांनकर्त
केल्यानुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीप्रकरणी)
मदर्त उपलब्ध करुन दे र्ता येईल.

c) Disposal of dead
bodies/ Carcases

As per actual, based on assessment of need
by SEC and recommendation of the Central
team (in case of NDRF)

क) मृर्त दे हाांची नवल्हेवाट
लावणे

राज्य कायणकारी सनमर्तीने आनण केंद्रीय पथकाच्या
नशर्ारशीनुसार (राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या
बाबर्तीर्त) आवश्यकर्तेनुसार प्रत्यक्ष खचाच्या आधारे
मूल्याांकन करेल.
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5

AGRICULTURE कृषी नवषयक

(i)

Assistance to farmers having landholding upto 2 ha. / 2 हेक्टर मयादे पयंर्त
जमीन धारण करणाऱ्या शेर्तकऱ्याांना मदर्त

A.

Assistance for land and other loss / शेर्तजनमन व इर्तर नुकसानीसाठी अथणसहाय्य
a)

De-silting

agricultural
thickness

of Rs.12,200/- per hectare for each item.

land
of

(where

sand/

silt (Subject to the condition that no other

deposit is more than 3”, to assistance / subsidy has been availed of by /
be

certified

by

the is eligible to the beneficiary under any other

competent authority of the Government scheme)
State Government)
b) Removal of debris on
agriculture land in hilly
areas.
c) De-silting / Restoration/
Repair of fish farms.
अ) शेर्त जनमनीवरील िाळ

प्रत्येक बाबीकनरर्ता रु.१२,२00/- प्रनर्तहेक्टर

(वाळू चा/िाळाचा /मार्तीचा थर 3

(मात्र लाभार्थ्याने अन्य कोणत्याही शासकीय

इांचापेक्षा अनधक जमा झाल्याचे,

योजनेखाली मदर्त अथवा अथणसहाय्य / अनुदान

राज्य शासनाच्या प्रानधकृर्त

घेर्तलेले नसावे.)

अनधकाऱ्याने प्रमानणर्त करणे
आवश्यक)
ब) डोंिराळ शेर्त जनमनीवरील
मार्तीचा नढिारा (मलबा) काढणे.
क) मत्स्यशेर्ती दु रुस्र्ती करणे/
मार्तीचा थर काढणे/ पूवव
ण र्त
करणे
d) Loss of substantial portion Rs. 37,500/- per hectare to only those small
of

land

landslide,

caused

by and marginal farmers whose ownership of

avalanche, the land is legitimate as per the revenue

change of course of rivers.

B.

records.

ड) दरड कोसळणे, जमीन

महसूल अनभलेखानुसार शेर्त जनमनींचे मालक

खरडणे, खचणे व नदी पात्र/

असलेल्या

प्रवाह बदलल्यामुळे शेर्त जनमन

शेर्तकऱ्याांना रु.३७,५00/- प्रनर्त हेक्टर या दराने

वाहू न जाणे

मदर्त अनुज्ञय
े राहील.

र्क्र्त अल्प व अत्यल्प भूधारक

Input subsidy (where crop loss is 33% and above) नननवष्ट्ठास्वरुपार्त मदर्त (
33% व त्यापेक्षा अनधक झालेल्या शेर्तीनपकाच्या नुकसानीसाठी)
a) For agriculture crops,
horticulture crops and

Rs.6,800/- per ha. in rainfed areas and
restricted to sown areas.
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annual plantation crops.

Rs.13,500/- Per ha. in assured irrigated
areas subject to minimum assistance not
less than Rs. 1000/- and restricted to sown
areas.

अ) शेर्ती नपके, र्ळ नपके आनण
वार्गषक लािवडीची नपके

कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.६,८00/- प्रनर्त हेक्टर आनण
पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मयादे र्त.
आश्वानसर्त जलससचन योजनेखालील क्षेत्राकनरर्ता
रु.१३,५00/- प्रनर्तहेक्टर
कमीर्त कमी अनुज्ञय
े मदर्त रु.१००0/- पेक्षा कमी
नसावी आनण पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मयादे र्त
अनुज्ञय
े राहील.

b) Perennial crops

Rs.18,000/-ha. for all types of perennial
crops subject to minimum assistance not
less than Rs.2,000/- and restricted to
sown areas.

ब) बहु वार्गषक पीके

बहु वार्गषक नपकाांकनरर्ता प्रनर्तहेक्टरी रु.1८,000/सदर मदर्त पेरणी केलेल्या क्षेत्राकनरर्ताच अनुज्ञय
े
असून कमीर्त कमी अनुज्ञय
े मदर्त रु.२,०00/- पेक्षा
कमी नसावी.

c) Sericulture

Rs. 4,800/- Per ha. for Eri, Mulberry,
Tussar.
Rs. 6,000/- per ha. for Muga.

क) रेशीम उत्पादन



एरी, मलबेरी, टसर रेशमासाठी रु.४,८00/प्रनर्तहेक्टर

(ii)

Input subsidy to farmers



मुिा रेशमासाठी रु.६,000/- प्रनर्तहेक्टर



Rs.6,800/- per hectare in rainfed areas

having more than 2 Ha. of
land holding

and restricted to sown areas.


Rs.13,500/- per hectare for areas under
assured irrigation and restricted to sown
areas.



Rs.18,000/- per hectare for all types of
perennial crops and restricted to sown
areas.
Assistance may be provided where crop
loss is 33% and above, subject to a
ceiling of 2 ha. per farmer

(ii)

२ हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्र्त भूधारण  कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.६,८00/- प्रनर्तहेक्टर
करणा-या शेर्तकऱ्याांना नननवष्ट्ठा
अनुदान

आनण पेरणी क्षेत्राच्या मयादे र्त.
 आश्वानसर्त जलससचन योजनेखालील क्षेत्राकनरर्ता
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रु.१३,५00/- प्रनर्तहेक्टर आनण पेरणी क्षेत्राच्या
मयादे र्त.
 सवण प्रकारच्या बहु वार्गषक नपकाांकनरर्ता
रु.1८,000/- प्रनर्त हेक्टर आनण पेरणी क्षेत्राच्या
मयादे र्त.
३३%

अथवा त्यापेक्षा अनधक शेर्ती नपकाांचे

नुकसान झाल्यास

व 2 हेक्टरच्या मयादे पयंर्त

मदर्त अनुज्ञय
े असेल.
6. ANIMAL HUSBANDARY : ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL
FARMERS
पशुसांवधणनाच्या नुकसानीकनरर्ता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेर्तकऱ्याांना सहाय्य
i)

Replacement of milch



animals, draught animals

Rs. 30,000/- Buffalo/ cow/ camel/ yak /

or animals used for

mithun etc.

haulage.

Rs. 3,000/- sheep/ Goat/ Pig


Milch animals -

Draught animals-

Rs. 25,000/- Camel/ horse/ bullock, etc.
Rs.16,000/- calf/ Donkey/ Pony/ Mule


The assistance may be restricted for the
actual loss of economically productive
animals and will be subject to a ceiling of
3 large milch animal or 30 small milch
animals or 3 large drought animal or 6
small draught animals per household
irrespective of whether a household has
lost a larger number of animals. (The loss
is to be certified by the Competent
Authority

designated

by

the

State

Government).
Poultry :Poultry @ Rs.50/- per bird subject to a
ceiling of assistance of Rs.5000/- per
beneficiary household. The death of the
poultry birds should be on account of a
natural calamity.
Note :- Relief under these norms is not
eligible if the assistance is available from any
other Government Scheme, e.g. loss of birds
due to Avian Influenza or any other diseases
पष्ृ ठ 25 पैकी 12

निर्णय शासि क्रमाांकः सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3,

for

which

the

Department

of

Animal

Husbandry has a separate scheme for
compensating the poultry owners.
i) दु धाळ जनावरे , ओढकाम



दु धाळ जनावरे :-

करणारी जनावरे सकवा माल

रू. ३०,०00/- म्हैस/ िाय/ उां ट /याक/ नमथुन

वाहर्तुकीसाठी वापरण्यार्त

इत्यादी

येणारी जनावरे दिावल्यास 

रू. ३,००0/- मेंढी / बकरी / डु क्कर

त्याबदल्यार्त जनावरे

 ओढकाम करणारी जनावरे :-

घेण्यासाठी मदर्त

रू.२5,000/- उां ट/ घोडा/ बैल इत्यादी
रू. 1६,000/- वासरू / िाढव / सशिरू/खेचर
जरी एखाद्या घरार्तील जनावरे मोठ्या सांख्येने
मृर्त झाली असर्तील र्तरी आर्गथकदृष्ट्या मदर्त ही
र्क्र्त उत्पादनक्षम जनावराांपुरर्ती मयादीर्त ठे वावी.
३ मोठे दु धाळ जनावरे सकवा ३० छोटी दु धाळ
जनावरे सकवा ३ ओढकाम करणारी मोठी जनावरे
सकवा

6

ओढकाम

करणारी

लहान

जनावरे

प्रनर्तकुटु ां ब या मयादे र्त मदर्त अनुज्ञय
े असावी. (राज्य
शासनाच्या प्रानधकृर्त अनधका-याने नुकसानीबाबर्त
प्रमानणर्त करणे आवश्यक)
कुक्कुटपालन :- मदर्त रू.50/- प्रर्ती कोंबडी,
रू.५,०00/- प्रर्ती कुटु ां ब मयादे र्त. कोंबड्याांचा मृत्यु
हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्यक.
टीप :- अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेखाली
मदर्त उपलब्ध करण्यार्त आली असेल र्तर या
योजनेअांर्तिणर्त

मदर्त

अनुज्ञय
े

असणार

नाही.

उदा.पक्षाांमधील नहवर्ताप सकवा र्तत्सम रोि यासाठी
पशुसांवधणन

नवभािाच्या

स्वर्तांत्र

योजनेखाली

कुक्कुटपालन मालकाांना मदर्त दे ण्यार्त येर्ते.
ii) Provision of fodder/ feed

Large animals- Rs. 70/- per day.

concentrate including

Small animals- Rs.35/- per day.

water supply and

Period for providing relief will be as per

medicines in cattle

assessment

camps.

Committee (SEC) and the Central Team (in

of

the

State

Executive

case of NDRF) The default period for
assistance will be upto 30 days which may
be extended upto 60 days in the first
instance and in case of severe drought up to
90 days.

Depending on the ground

situation, the State Executive Committee can
पष्ृ ठ 25 पैकी 13

निर्णय शासि क्रमाांकः सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म -3,

extend

the

time

period

beyond

the

prescribed limit subject to that expenditure
on this account should not exceed 25% of
SDRF allocation for the year.
Based on assessment of need by SEC
and recommendation of the Central Team (in
case of NDRF) consistent with estimates of
cattle as per Livestock Census and subject
to the certificate by the competent authority
about the requirement of medicine and
vaccine being calamity related.
ii) जनावराांच्या छावण्यासाठी

मोठे जनावर रु.७0/- प्रनर्तनदन

चारा/ पाणी, पशुखाद्य आनण

छोटे जनावर रु.३5/- प्रनर्तनदन

औषधे उपलब्ध करुन दे णे

राज्य कायणकारी सनमर्ती (SEC) मदर्तीचा कालावधी
नननिर्त करेल आनण ( राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीबाबर्तीर्त) केंद्रीय पथक कालावधी नननिर्त
करेल.

मात्र याबाबर्तचा ठरवून नदलेला मूळ

कालावधी 30 नदवसापयंर्त रानहल. सदर कालावधी
प्रथमर्त:

60

नदवसाकरीर्ता

व

र्तीव्र

दु ष्ट्काळ

पनरस्स्थर्तीमध्ये 90 नदवसाांकरीर्ता वाढनवर्ता येईल.
प्रत्यक्ष आपत्तीची पनरस्स्थर्ती नवचारार्त घेऊन, राज्य
कायणकारी सनमर्तीस सदर कालावधीमध्ये वाढ
करर्ता येईल र्तथानप या बाबीसाठी होणारा खचण
राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या वार्गषक वाटपाच्या
२५ टक्केहू न अनधक असर्ता कामा नये.
याबाबर्त

राज्य

कायणकारी

सनमर्तीने

(SEC)

िरजेनुसार नननिर्त केलेले आनण केंद्रीय पथकाने
(राष्ट्रीय

आपत्ती

प्रनर्तसाद

ननधीच्या

बाबर्तीर्त)

नशर्ारस केलेले अांदाज हे पशुिणनेशी सुसांिर्त
आनण सक्षम प्रानधका-याांने औषधी, लसीचा पुरवठा
नैसर्गिक आपत्तीशी ननिडीर्त असल्याचे प्रमानणर्त
करण्याच्या अधीन राहू न मदर्त अनुज्ञय
े राहील.
iii) Transport of fodder to

As per actual cost of transport, based on

cattle outside cattle

assessment

of

need

by

SEC

and

camps

recommendation of the Central Team (in
case of NDRF) consistent with estimates of
cattle as per Livestock Census.

iii) छावणीर्तील जनावराां

राज्य कायणकारी सनमर्तीने आनण (राष्ट्रीय आपत्ती

व्यनर्तनरक्र्त इर्तर बाहेरील

प्रनर्तसाद ननधीप्रकरणी ) केंद्रीय पथकाने नशर्ारस
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जनावराांसाठी चारा वाहर्तूक

केल्याप्रमाणे

वाहर्तुकीवरील

प्रत्यक्ष

खचाचे

मूल्याांकन पशुधन िणनेच्या सांख्येशी सुसांिर्त
असावे.
7

FISHERY मत्स्य व्यवसाय
i) Assistance to Fisherman



for repair/replacement of
boats, nets- damaged or



repair

of

partially

Rs.2,100/-

for

repair

of

partially

damaged net


-- Dugout-Canoe
-- Catamaran

for

damaged boats only.

lost.
-- Boat

Rs.4,100/-

Rs.9,600/-

for

replacement

of

fully

replacement

of

fully

damaged boats.


-- net

Rs.2,600/-

for

damaged net.

(This assistance will not be
provided if the beneficiary is
eligible or has availed of any
subsidy/ assistance, for the
instant calamity, under any
other Government Scheme. )
i) मत्स्य व्यावसानयकाांना बोटीची



रु.४,१00/- बोटीची अांशर्त: दु रुस्र्तीसाठी

दु रुस्र्ती, जाळी यासाठी मदर्त



रु.२,१00/- अांशर्त: बानधर्त झालेल्या जाळयाांच्या

-बोट

दु रुस्र्तीसाठी

-होडी



रु.९,६00/- पूणणर्त: नष्ट्ट झालेल्या बोटींकनरर्ता

-याांनत्रकी बोट



रु.२,६00/- पूणणर्त: नष्ट्ट झालेल्या जाळयाांसाठी

-जाळी
(आपत्तीप्रसांिी शासनाच्या अन्य
कोणत्याही योजनेखाली
अनुदान/ मदर्त घेर्तली असल्यास
सदर मदर्त अनुज्ञय
े असणार
नाही)
ii)Input subsidy for fish seed

Rs.8,200/- per hectare.

farm.

(This assistance will not be provided if the
beneficiary is eligible or has availed of any
subsidy/ assistance, for the instant calamity,
under

any other

Government Scheme,

except the one time subsidy provided under
the Scheme of Department of Animals
Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry
of Agriculture)
ii) मत्स्यबीज शेर्तीसाठी नननवष्ट्ठा

रु.८,२00/- प्रनर्त हेक्टर
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मदर्त

(पशुसांवधणन, दु ग्धव्यवसाय व मत्स्योत्पादन नवभाि,
कृषी मांत्रालय याांच्या योजनेनुसार एकदा नदलेल्या
अनुदाना व्यनर्तनरक्र्त, आपत्तीप्रसांिी दु सऱ्या
कोणत्याही शासनाच्या कोणत्याही योजनेखाली
अनुदान/ मदर्त घेर्तली असल्यास मदर्त अनुज्ञय
े
नाही. )

8

HANDICRAFT/HANDLOOM- ASSISTANCE TO ARTISANS
हस्र्तकला/हार्तमाि- कारािीराांना मदर्त
i) For replacement of
damaged tools/ equipment

Rs.4,100/- per artisan for equipments.
 Subject to certification by the competent
authority designated by the Government
about damage and its replacement.

i) खराब झालेल्या सयांत्राांच्या

दु रुस्र्ती सकवा

रु. ४,१00/- प्रनर्त कारािीर सयांत्राांसाठी


नुर्तनीकरणासाठी

राज्य शासनाने ननदे शीर्त केलेल्या सक्षम
प्रानधकाऱ्याने सयांत्राांचे नादु रुस्र्ती व नुर्तनीकरण
प्रमानणर्त केल्यावर

ii) For loss of raw material/
goods in process/ finished
goods.

Rs.4,100/- per artisan for raw material.


Subject to certification by the competent
authority designated by the State
Government about loss and its
replacement.

ii) कच्चा माल /उत्पादनाच्या

प्रनक्रयेर्त माल व र्तयार

रु. ४,१00/- प्रनर्त कारािीर कच्च्या मालासाठी
 राज्य शासनाने ननदे शीर्त केलेल्या सक्षम

असलेल्या मालाच्या

प्रानधकाऱ्याने नुकसानीमुळे र्ती (खराब झालेला

नुकसानीसाठी

कच्चा माल) बदलणे आवश्यक असल्याचे
प्रमानणर्त करावे.

9

HOUSING िृहननमाण
a) Fully damaged/
destroyed houses.
i) Pucca house

Rs.95,100/- per house, in plain areas.
Rs.1,01,900/- per house, in hilly areas
including Integrated Action (IAP) districts.

ii) Kutcha house
b) Severely damaged
houses
i) Pucca house
ii) Kutcha house
अ) पूणणर्त: नष्ट्ट/ पडझड
झालेली घरे
i)

पक्की घरे

ii) कच्ची घरे

सखल भािासाठी बानधर्त घराांसाठी रु.९५,१००/प्रनर्तघर,
दु िणम भािार्तील ( Integrated Action (IAP)
नजल्यासांह) बानधर्त घराांसाठी रु.१,०१,९००/- प्रनर्त
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ब) मोठ्या प्रमाणावर पडझड

घर

झालेली घरे
i) पक्की घरे
ii) कच्ची घरे
c) Partially Damaged House
i) Pucca (other than huts)

Rs.5,200/- per house.

where the damage is at
least 15%
iii) Kutcha (other than huts)

Rs.3,200/- per house.

where the damage is at
least 15%
क) अांशर्त: पडझड झालेली घरे i) पक्की घरे (झोपडी विळू न) जेथे रु.५,२००/- प्रनर्त घर
नकमान १५ % पडझड झाली
असल्यास
ii) कच्ची घरे (झोपडी विळू न) रु.३,२00/- प्रनर्त घर
जेथे नकमान १५ % पडझड
झाली असल्यास
d) Damaged/ destroyed
huts.

Rs.4,100/- per hut,
(Hut means temporary, make shift unit,
inferior to Kutcha house made of thatch,
mud,

plastic

sheets

etc.

traditionally

recognized as hut by the State/ District
authorities.)
Note:- The damaged house should be an
authorised construction duly certified by the
Competent

Authority

of

the

State

Government.
ड) पडझड/ नष्ट्ट झालेल्या

रु. ४,१00/- प्रनर्त झोपडी

झोपड्या

(झोपडी म्हणजे र्तात्पुरर्ते काम चलावू झोपडे ,
कच्च्या घरापेक्षा र्तकलादू , झावळया, मार्ती,
प्लास्स्टक इत्यादीपासून र्तयार केलेले राज्य व
नजल्हा स्र्तरीय अनधकाऱ्याांनी झोपडे म्हणून प्रमानणर्त
केलेले)
नटप :- राज्य शासनाच्या सांबांनधर्त प्रानधका-याने
बानधर्त झालेले घर हे अनधकृर्त असल्याचे प्रमानणर्त
करणे आवश्यक आहे.
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e) Cattle shed attached with

Rs.2,100/- per shed.

house.
इ) घराला जोडू न असलेला िोठा
10

INFRASTRUCTURE

रु.2,१00/- प्रनर्त िोठा

पायाभूर्त सुनवधा

.
Repair/ restoration (of

Activities of immediate nature:

damaged infrastructure.

considered as works of an immediate nature

immediate nature) of

Illustrative lists of activities which may be

(1) Roads & bridges (2) are given in the enclosed Appendix.
Drinking

Water

Works,

(3)

Power

(only

immediate
electricity

Supply

Irrigation,
limited

restoration
supply

in

(4) Assessment of requirements :
to Based on assessment of need, as per
of States’ costs/ rates/ schedules for repair, by
the SEC and recommendation of the Central

affected areas.) (5) Schools, Team (in case of NDRF).
(6) Primary Health Centers,
(7) Community assets owned

As

regards

repair

of

roads,

due

by Panchayat.

consideration shall be given to Norms for
Maintenance of Roads in India, 2001, as

Sectors such as

amended from time to time, for repairs of

Telecommunication and

roads affected by heavy rains/ floods,

Power (except immediate

cyclone, landslide, sand dunes, etc. to

restoration of power supply),

restore traffic. For reference these norms

which generate their own

are

revenues and also undertake 

Normal and Urban areas: upto 15% of the

immediate repair/ restoration

total

works from their own funds/

Periodical Repair (PR)

resources, are excluded.



of

Ordinary

Repair

(OR)

and

Hills : upto 20% of total of OR and PR.
In case of repair of roads, assistance will
be given based on the notified Ordinary
Repair (OR) and Periodical Renewal (PR)
of the State. In case OR & PR rate is not
available, then assistance will be provided
@ Rs.1 lakh/km for State Highway and
Major District Road and @ Rs.0.60
lakh/km for rural roads. The condition of
“State shall first use its provision under
the budget for regular maintenance and
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repair” will no longer be required, in view
of the difficulties in monitoring such
stipulation, though it is a desirable goal for
all the States.
In case of repairs of Bridges and Irrigation
works, assistance will be given as per the
schedule

of

rates

notified

by

the

concerned States. Assistance for micro
irrigation scheme will be provided @
Rs.1.5

lakh

per

damaged

scheme.

Assistance for restoration of damaged
medium and large irrigation projects will
also be given

for

the

embankment

protions, on par with the case of similar
rural roads, subject to the stipulation that
no duplication would be done with any
ongoing schemes.
Regarding repairs of damaged drinking
water schemes, the eligible damaged
drinking water structures will be eligible for
assistance @ Rs.1.5 lakh /damaged
structure.
Regarding repair of damaged primary and
secondary
centres,
assets

schools,

primary

Anganwadi
owned

by

and
the

health

community
Panchayats,

assistance will be given @ Rs.2 lakh /
damaged structure.
Regarding repair of damaged power
sector,

assistance

damaged

will

conductors,

be

given

poles

to
and

transformers upto the level of 11 kV. The
rate of assistance will be @ Rs.4000 /
poles, Rs.0.50 lakh per km of damaged
conductor and Rs.1.00 lakh per damaged
distribution transformer.
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10

पायाभूर्त सुनवधा :-

.

बानधर्त झालेल्या मुलभूर्त

र्तार्तडीची स्वरुपाची कामे :-

सुनवधाांची (र्तार्तडीच्या स्वरुपाची)

सोबर्तच्या पनरनशष्ट्टार्त कोणर्ती कामे र्तार्तडीची

दु रुस्र्ती/ पुनस्थापना

स्वरुपार्त समजावी याची नमुना यादी नदली आहे.

(1)

रस्र्ते व पूल, (2) पाणी मूल्याांकनाच्या अांदाजाबाबर्त :-

पुरवठा कामे/योजना, (3) ससचन राज्य कायणकारी सनमर्तीने ननकडीनुसार राज्यार्तील
व्यवस्था, (4) वीज पुरवठा (बानधर्त दु रुस्र्तीचे दर/सकमर्त/ दु रुस्र्तीचा कालावधी
क्षेत्रार्त र्तार्तडीने वीज पुरवठा ननधानरर्त करावे र्तसेच (राष्ट्रीय आपत्ती ननधीच्या
पुनस्थानपर्त करण्यापुरर्ते मयानदर्त) अनुषांिाने) केंद्रीय पथकाच्या नशर्ारशीनुसार मदर्त
(5) शाळा, (6) प्राथनमक आरोग्य अनुज्ञय
े राहील.
केंद्रे , (7) पांचायर्तीच्या मालकीची
सामानजक मालमत्ता
दू रसांचार व्यवस्था व ऊजा

अनर्तवृष्ट्टी / पूर / चक्रीवादळ / भुस्खलन / वाळू चा
नढिारा इत्यादीमुळे बानधर्त झालेल्या रस्त्याांची

(र्तार्तडीने वीज पुरवठा

दळणवळण पुनस्थानपर्त करण्यासाठी रस्त्याांच्या

पुनस्थानपर्त करणे विळू न)

दु रुस्र्तीसाठी, भारर्तार्तील रस्र्ते दु रुस्र्ती 2001 च्या

ननमाण करणा-या व त्यापासून

मानकानुसार नवनहर्त केलेल्या व वेळोवेळी दु रुस्र्ती

महसूल नमळनवणाऱ्या व स्वर्त:च्या

करण्यार्त आलेल्या अटी व शर्ती नवचारार्त घ्याव्यार्त.

ननधीर्तून र्तार्तडीची दु रुस्र्ती व

सांदभासाठी हे ननकष खालीलप्रमाणे आहे र्त:-

पुनस्थापनेची कामे करणारे क्षेत्र



विळू न.

सवणसाधारण व नािरी भािाांसाठी:- सवणसाधारण
दु रुस्र्तीच्या व ननयर्तकानलक दु रुस्र्तीच्या एकूण
रकमेच्या 15%



टे कड्या:-

सवणसाधारण

ननयर्तकानलक

दु रुस्र्तीच्या

व

दु रुस्र्तीच्या एकूण रकमेच्या

20%
रस्त्याांच्या

दु रुस्र्तीकनरर्ता

अनधसूनचर्त

केलेल्या

राज्य

सवणसाधारण

शासनाने
दु रुस्र्ती

व

ननयर्तकानलक दु रुस्र्तीवर आधानरर्त अथणसहाय्य
अनुज्ञय
े राहील.

जर सवणसाधारण दु रुस्र्ती व

ननयर्तकानलक दु रुस्र्तीचे दर उपलब्ध नसर्तील र्तर
राज्य महामािण व प्रमुख नजल्हे रस्त्याांकनरर्ता रु.1
लाख प्रनर्त नक.मी. आनण रामीण रस्त्याांकनरर्ता
रु.0.60 लाख प्रनर्त नक.मी. प्रमाणे अथणसहाय्य
अनुज्ञय
े राहील.

मात्र “राज्य शासनाने त्याांच्या

अथणसांकल्पार्त ननयनमर्त दे खभाल व दु रुस्र्ती कनरर्ता
केलेली र्तरर्तूद प्रथमर्त: वापरण्यार्त यावी” ही अट
अस्स्र्तत्वार्त राहणार नाही.

कारण याबाबर्तच्या

अटीचे सांननयत्रांण करणे अवघड होर्ते. र्तरीदे नखल
याबाबर्तची प्रथम जबाबदारी सवण राज्याांची आहे.
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जलससचन व्यवस्था व पूलाांच्या दु रुस्र्तीसाठी राज्य
शासनाने अनधसूनचर्त केलेल्या दरानुसार मदर्त
अनुज्ञय
े
राहील.
क्षनर्तरस्र्त

लघु ससचन व्यवस्थाांकनरर्ता

योजनेसाठी

रु.1.50

अथणसहाय्य अनुज्ञय
े राहील.

लाख

प्रमाणे

क्षनर्तरस्र्त झालेले

मध्यम व मोठे प्रकल्पाांच्या पुनस्थापनेसाठी बांधायाच्या क्षनर्तरस्र्त भािाकनरर्ता रामीण रस्त्याांसाठी
ननधानरर्त केलेल्या दराच्या धर्तीवर अथणसहाय्य
अनुज्ञय
े राहील.

मात्र अस्स्र्तत्त्वार्त असलेल्या

योजनेमधून त्यासाठी अथणसहाय्य अनुज्ञय
े असर्ता
कामा नये.
क्षनर्तरस्र्त

झालेल्या

नपण्याच्या

पाण्याच्या

योजनेबाबर्त पात्र असलेल्या क्षनर्तरस्र्त नपण्याच्या
पाण्याच्या सांरचनेच्या दु रुस्र्तीकनरर्ता रु.1.50 लाख
प्रमाणे मदर्त अनुज्ञय
े राहील.
क्षनर्तरस्र्त झालेल्या प्राथनमक व माध्यनमक शाळा,
प्राथनमक

आरोग्य

केंद्रे ,

आांिणवाडी

आनण

पांचायर्तीच्या मालकीच्या सामुदानयक मालमत्तेच्या
दु रुस्र्तीकनरर्ता रु.2 लाख प्रर्ती सांरचना याप्रमाणे
अथणसहाय्य अनुज्ञय
े राहील.
क्षनर्तरस्र्त झालेल्या उजा क्षेत्रार्तील बानधर्त झालेल्या
११ केव्ही पयंर्तच्या रान्सर्ॉमणर, खाांबा आनण
कन्डक्टर साठी मदर्त अनुज्ञय
े असेल.

प्रनर्तखाांब

रु.4000/-, बानधर्त कन्डक्टरकनरर्ता रु.0.50 लाख
प्रनर्त

नक.मी.

आनण

बानधर्त

झालेल्या

रान्सर्ॉमणरकनरर्ता रु.1 लाख प्रमाणे मदर्तीचे दर
राहर्तील.
11

PROCUREMENT

पुरवठा

Procurement

essential

- Expenditure is to be incurred from SDRF

and

only (and not from NDRF), as assessed by

search,
evacuation
including
equipments,

of
rescue

equipments
communication
etc.

for

response to disaster.
11

the State Executive Committee (SEC).
- The total expenditure on this item should
not exceed 10% of the annual allocation
of the SDRF.

आपत्तीला प्रनर्तसाद दे ण्यासाठी

 राज्य कायणकारी सनमर्तीने मूल्याांनकर्त केल्यानुसार

र्तसेच शोध कायण, बचाव कायण,

राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधूनच खचण करावा.
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स्थलाांर्तरण इत्यादींसाठी

(राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीर्तून नाही.)

लािणारी उपकरणे व

 राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या एकूण वार्गषक

दळणवळणाची साधने

र्तरर्तुदीच्या १०% पेक्षा अनधकची रक्कम या
बाबीवर खचण करु नये.

12

Capacity Building

.

Expenditure is to be incurred from SDRF
only (and not from NDRF), as assessed by
the State Executive Committee (SEC)
The total expenditure on this item should
not exceed 5% of the annual allocation of
the SDRF.

12

क्षमर्ता बाांधणी

.

राज्य कायणकारी सनमर्तीच्या मूल्याांकनानुसार
याकनरर्ता र्क्र्त राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून
खचण अनुज्ञय
े असेल (केंद्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीमधून नाही).
याकनरर्ता राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीच्या वार्गषक
र्तरर्तुदीच्या 5% हू न अनधक खचण अनुज्ञय
े नाही.

13

State specific disaster within

Expenditure is to be incurred from SDRF

.

the local context in the State,

only (and not from NDRF), as assessed by

which are not included in the

the State Executive Committee (SEC).

notified list of disasters
eligible for assistance from

The norm for various items will be the same

SDRF / NDRF, can be met

as applicable to other notified natural

from SDRF within the limit of

disaster, as listed above. or

10% of the annual funds
allocation of the SDRF.

In these cases, the scale of relief
assistance against each item for local
disaster should not exceed the norms of
SDRF.
The flexibility is to be applicable only after
the State has formally listed the disasters
for inclusion and notified transparent
norms and guidelines with a clear
procedure for identification of the
beneficiaries for disaster relief for such
local disasters’, with the approval of SEC.
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राज्य शासनाने त्याांच्या स्थाननक

राज्य कायणकारी सनमर्तीने मूल्याांनकर्त केलेला मात्र

.

आपत्तीकनरर्ता जे राज्य आपत्ती

केवळ राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून खचण

प्रनर्तसाद ननधीच्या ननकषानुसार

अनुज्ञय
े
(केंद्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून

अनुज्ञय
े

नाही).

आपत्तींसाठी
प्रनर्तसाद
र्तरर्तुदीच्या

नसर्तील

अशा

राज्य

आपत्ती

ननधीच्या

वार्गषक

१०%

मयादे पयंर्त

राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीमधून
खचण अनुज्ञय
े राहील.

अन्य अनधसूनचर्त नैसर्गिक आपत्तींकनरर्ता वर नमूद
केलेल्या मानकानुसार नवनवध बाबींकरीर्ता मदर्त
सारख्या प्रमाणार्त राहील सकवा,
अशा प्रकरणी राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीनुसार
ठरनवलेल्या दरापेक्षा अनधक दराने स्थाननक
आपत्तींकनरर्ता मदर्त अनुज्ञय
े असणार नाही.
यासांदभार्त राज्य शासनाने स्थाननक आपत्तींची
सूची ननधानरर्त करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन
वर

नमूद

आपत्तींकनरर्ता
राहील.

ननकष
मदर्त

व

दरानुसार

दे ण्यामध्ये

स्थाननक

पारदशणकर्ता

त्याकनरर्ता एक प्रनक्रया नननिर्त करुन

स्थाननक आपत्तीमध्ये बानधर्त लाभाथी याांना राज्य
कायणकारी सनमर्तीच्या मान्यर्तेने मदर्त देणे शक्य
होईल.
Note : i) The State Governments are to take utmost care and ensure that all
individual beneficiary-oriented assistance is necessary / mandatory
disbursed through the bank account (viz. Jan Dhan Yojana etc.) of the
beneficiary.
ii) The scale of relief assistance against each items for all disaster including
local disaster should not exceed the norms of SDRF / NDRF. Any amount
spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be
borne out of the resources of the State Government and not from SDRF.
नटप :- १) राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना मदर्त सांनवर्तरण करर्ताना शक्यर्तो
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यार्त (उदा.जन धन योजना इ.) जमा करण्याबाबर्त
योग्य र्ती खात्री करावी.
२) स्थाननक आपत्तींकरीर्ता मदर्त दे र्ताना प्रत्येक बाबीसाठी र्ती राज्य आपत्ती
प्रनर्तसाद ननधी/राष्ट्रीय आपत्ती प्रनर्तसाद ननधीपेक्षा अनधक असू नये. अशा
प्रकारच्या आपत्तीकनरर्ता नमूद मयादे पेक्षा अनधकची रक्कम राज्य शासन देर्त
असल्यास त्याबाबर्तचा अनधकचा खचण राज्य शासनाने राज्य आपत्ती प्रनर्तसाद
ननधीमधून न करर्ता त्याांच्या ननधीमधून र्तो सोसावा.
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