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हयक्तीच्या निकट िातेवाईकास सािुग्रि सिाय्य प्रदाि
करणेबाबत..

मिाराष्ट्र शासि
मिसुल व वि नवभाग
शासि निणणय, क्रमाांक: सीएलएस-2021/प्र.क्र.254/म-3
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
नदिाांक : 26 िोहिेंबर, 2021
वाचा:- 1) केंद्र शासिाच्या राष्ट्रीय आपत्ती हयवस्थापि प्रानधकरणाचे पनरपत्रक क्र.
16/11/2021 RR, नदिाांक 11 सप्टें बर, 2021
2) मा. सवोच्च न्यायालयािे नरट यानचका (नसहिील) क्र.539/2021 मधील सांकीणण
अजण क्र.1120/2021 मध्ये नद. 04 ऑक्टोंबर,2021 रोजी नदलेले आदे श
3) शासि निणणय, सावणजनिक आरोग्य नवभाग क्र.न्यानयक-2021/प्र.क्र.488/
आरोग्य-5, नद.13 ऑक्टोंबर, 2021
प्रस्ताविा:
मा.सवोच्च न्यायालयाचे नरट यानचका (नसहिील) क्र.539/2021 आनण क्र. 554/2021 मध्ये नद.
30.6.2021 रोजी नदलेल्या निणणयािुसार कोव्हिड-19 या आजारामुळे निधि पावलेल्या हयक्तीच्या निकट
िातेवाईकास सिाय्य प्रदाि करणेबाबत वर िमूद नदिाांक 11 सप्टें बर 2021 च्या पनरपत्रकान्वये राष्ट्रीय आपत्ती
हयवस्थापि प्रानधकरणािे सनवस्तर मागणदशणक सूचिा निगणनमत केल्या आिेत. तसेच मा. सवोच्च न्यायालयािे
नरट यानचका (नसहिील) क्र.539/2021 मधील सांकीणण अजण क्र.1120/2021 मध्ये नद. 04 ऑक्टोंबर, 2021
रोजी सनवस्तर आदे श निगणनमत केले आिेत. राज्य शासिािे, मिसूल व वि नवभागाकडू ि नदल्या जाणाऱ्या
मदतीची रक्कम लाथार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा िोण्याकनरता योजिा आखली आिे . त्यािुसार लाभार्थ्यांिा
सिाय्य प्रदाि करणेसाठी सांगणकीय प्रणाली नवकनसत करण्यात येत असूि त्यािुसार आधार क्रमाांकाद्वारे
ओळख पटवूि लाथार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये सिाय्याची / मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आिे .
यास्तव, राज्यातील कोव्हिड-19 या आजारामुळे निधि पावलेल्या हयक्तीच्या निकट िातेवाईकास सािुग्रि
सिाय्य प्रदाि करणेबाबत आदे श निगणनमत करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि िोती.
शासि निणणय :
मिाराष्ट्र राज्यात जी हयक्ती कोव्हिड-19 या आजारामुळे निधि पावली आिे , त्या मृत हयक्तीच्या निकट
िातेवाईकास रु. 50,000/- (रु.पन्नास िजार) इतके सािुग्रि सिाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधूि प्रदाि
करण्यास शासिाची मान्यता दे ण्यात येत आिे .
2.

िे सािुग्रि सिाय्य देण्याकनरता कोव्हिड-19 मृत्यू प्रकरणे खालीलप्रमाणे निधानरत करण्यात येतील :1) RT-PCR /Molecular Tests/RAT या चाचण्याांमधूि Positive अिवाल आलेल्या ज्या हयक्तीचे
अथवा आांतररुग्ण म्िणूि रुग्णालयात दाखल झालेल्या ज्या हयक्तीचे Clinical diagnosis कोव्हिड19 असे झाले िोते, याच हयक्तीचे प्रकरण कोव्हिड-19 मृत्यू प्रकरणासाठी कोव्हिड प्रकरण म्िणूि
समजण्यात येईल.

शासि निणणय क्रमाांकः सीएलएस-2021/प्र.क्र.254/म-3

2) वरील प्रमाणे समजण्यात येत असलेल्या कोव्हिड-19 प्रकरणात अशा हयक्तीचा मृत्यू अशा
चाचण्याांच्या नदिाांकापासूि ककवा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या नदिाांकापासूि 30 नदवसाच्या
आत झाला असल्यास अशा हयक्तीचा मृत्यू कोव्हिड 19 चा मृत्यू समजण्यात येईल, जरी िा मृत्यू
रुग्णालयाच्या बािेर झाला असेल अथवा त्या हयक्तीिे कोव्हिड-19 चे निदाि झाल्यामुळे आत्मित्या
केली असेल तरी.
3) कोव्हिड-19 चे प्रकरणात जर हयक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असताांिा मृत्यू रुग्णालयात झालेला
असेल, जरी मृत्यू 30 नदवसाच्या िांतर झाला असेल तरी, अशा हयक्तीचा मृत्यू दे खील कोव्हिड-19 चा
मृत्यू समजण्यात येईल.
4) ज्या कोव्हिड-19 च्या प्रकरणात हयक्ती कोव्हिड-19 पासूि बरी झालेली िहिती, अशा प्रकरणातील
हयक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात अथवा घरामध्ये झालेला आिे आनण त्या हयक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व
मृत्यू िोंदणी अनधनियम, 1969 च्या कलम 10 खाली Medical Certificate of Cause of Death
(MCCD) िे Form 4 व 4A मध्ये िोंदणी प्रानधकाऱ्याला निगणनमत केले आिे अशा हयक्तीचा मृत्यू
कोव्हिड-19 चा मृत्यू समजण्यात येईल.
5) Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये “कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू” याप्रमाणे
िोंद िसली तरीिी वरील 2.1 ते 2.4 मधील अटीची पूतणता िोत असल्यास, ती प्रकरणे रु. 50,000/च्या सािुग्रि सिाय्यासाठी पात्र असतील.
3.

िे सिाय्य नमळणेकनरता कोव्हिड-19 या आजारािे निधि पावलेल्या हयक्तीच्या निकट िातेईवाईकािे

राज्य शासिािे या कनरता नवकनसत केलेल्या वेब पोटण लवर ऑिलाईि अजण करणे आवश्यक रािील. यासाठी
अजणदार स्वत: ककवा सेतू केंद्रात ककवा ग्रामपांचायतीत CSC-SPV मधूि अजण करु शकेल.
4.

िा अजण दाखल करताांिा अजणदारािे खालील कागदपत्रे / मानिती सादर करणे बांधिकारक रािील.
1) अजणदाराचा स्वत:चा तपशील, आधार क्रमाांक ककवा आधार िोंदणी क्रमाांक
2) अजणदाराचा स्वत:चा बँक तपशील
3) मृत पावलेल्या हयक्तीचा तपशील
4) मृत पावलेल्या हयक्तीचे जन्म व मृत्यू िोंदणी अनधनियम, 1969 खालील मृत्यू प्रमाणपत्र
5) इतर निकट िातेवाईकाांचे िािरकत असल्याचे स्वयां घोषणापत्र

5.

मृत पावलेल्या हयक्तीचा आधार तपशील ककवा आधार िोंदणी क्रमाांक, उपलब्ध असल्यास व

सावणजनिक आरोग्य नवभागाकडे उपलब्ध असलेल्या कोव्हिड-19 या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील
हयक्तीच्या नवदामध्ये (Data) उपलब्ध असलेल्या आधार क्रमाांकाशी मृत हयक्तीचा आधार क्रमाांक जुळल्यास
िा अजण सांगणकीय प्रणालीवर आपोआप (Automatically) स्वीकृत करण्याची कायणवािी करण्यात येईल.
6.

ज्या अजणदाराकडे मृत हयक्तीचा आधार तपशील िसेल ककवा िा आधार क्रमाांक वरील िमूद Data

base मध्ये उपलब्ध आधार क्रमाांकाशी जुळला िािी तर अशा अजणदाराकडे Medical Certificate of cause
of Death (MCCD) प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते तपासणीसाठी सांबांनधत नजल्िा शल्य नचकीत्सक /
म.ि.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अनधकारी निनित करतील अशा वैद्यकीय अनधकाऱ्याकडे सांगणकीय
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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प्रणालीवर पाठनवण्यात येईल. िे वैद्यकीय अनधकारी िे प्रमाणपत्र तपासूि त्यात कोव्हिड-19 िे मृत्यूचे कारण
त्यात िमूद असल्यास त्यास सांगणकीय प्रणालीवर सिाय्य नमळणेबाबतचा िा अजण स्वीकृत करतील.
7.

वरील पनरच्छे द 5 व 6 प्रमाणे जे अजण स्वीकृत िोणार िािी त्या प्रकरणात मृत हयक्तीच्या RT-PCR/

Molecular Tests/RAT Positive अिवाल अथवा रुग्णालयात दाखल असतािा करण्यात आलेल्या आरोग्य
चाचण्याांच्या अिवाल तसेच इतर कोणतीिी कागदपत्रे जी अजणदाराच्या मते िा मृत्यू कोव्हिड-19 मुळे
असल्याचा नसध्द करत असेल ती अजणदार सांगणकीय प्रणालीवर upload करतील. अजणदारािे उपलब्ध करुि
नदलेली कागदपत्रे सांबांनधत नजल्िा शल्य नचकीत्सक मार्णत / म.ि.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अनधकारी याांचे
कडील सांबनधत वैद्यकीय अनधकाऱ्याकडे सांगणकीय प्रणालीवर पाठनवण्यात येतील. वैद्यकीय अनधकाऱ्यािे िी
प्रमाणपत्रे तपासुि िा मृत्यू कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू असल्याचे मान्य केल्यािांतर अजणदाराचा अजण स्वीकृत
करण्यात येईल.
8.

कोणत्यािी कारणास्तव पनरच्छे द 5, 6 व 7 प्रमाणे अजणदाराचा अजण अस्वीकृत करण्यात आला अथवा

या प्रकरणी अजणदारास कािी तक्रार करावयाची असल्यास अजणदारास राज्य शासिाच्या सावणजनिक आरोग्य
नवभागािे याकनरता गठीत केलेल्या नजल्िा स्तरीय / म.ि.पा. स्तरीय तक्रार निवारण सनमतीकडे ऑिलाईि
अपील करण्याची सुनवधा उपलब्ध करुि दे ण्यात येईल. या सनमतीचा निणणय सांबांनधत नजल्िा शल्य नचकीत्सक
/ म.ि.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अनधकारी सदर सनमतीच्या वतीिे पोटण लवर िमूद करतील. सनमतीच्या
निणणयाांिुसार सिाय नमळणेबाबतचा अजण स्वीकृत ककवा अस्वीकृत करण्यात येईल.
9.

वरील पनरच्छे द 5, 6, 7 व 8 प्रमाणे अजण स्वीकृत झाल्यािांतर नजल्िा आपत्ती हयवस्थापि प्रानधकरण

यास सािुग्रि अिुदाि नवतरीत करण्यासाठी सांगणकीय प्रणालीवर अांनतम मांजूरी दे ईल. सवण मांजूर प्रकरणे
सांगणकीय प्रणालीवर सवणसामान्य जितेला मानिती व सूचिा / िरकतीसाठी उपलब्ध राितील. त्यािांतर 7
नदवसाांिी सदर सािुग्रि सिाय्य अजणदाराच्या बँक खात्यावर थेट (DBT) जमा करण्यात येईल. या दरम्याि
मृत हयक्तीच्या अन्य निकट िातेवाईकास अजण केलेल्या निकट िातेवाईकाबाबत कािी तक्रार असल्यास
सांबांनधत नजल्िा आपत्ती हयवस्थापि प्रानधकरण याांचेकडे तक्रार िोंदनवण्याची मुभा असेल. अशी तक्रार प्राप्त
झाल्यास, नजल्िा आपत्ती हयवस्थापि प्रानधकरण आवश्यक ती छाििी करुि सािुग्रि सिाय्य कोणत्या निकट
िातेवाईकाांिा दे य असतील याबाबतचा अांनतम निणणय घेतील.
10.

या योजिेची तपशीलवार कायणपध्दती यासाठी नवकनसत केलेल्या वेब पोटण लवर दशणनवण्यात

आल्याप्रमाणे असेल. िे वेब पोटण ल कायणन्वीत झाल्यािांतर सवण नजल्िा आपत्ती हयवस्थापि प्रानधकरणे याबाबत
आवश्यक ती प्रनसध्दी नजल्िा / तालुका / गाव पातळीवर दे तील आनण सवण सांबांनधताांिा ऑिलाईि अजण
करण्याचे आवािि करतील.
11.

यासाठी िोणारा खचण मागणी क्रमाांक सी-6, प्रधाि लेखाशीषण 2245 - िैसर्गगक आपत्तीच्या

निवारणासाठी अथणसिाय, 80, सवणसाधारण, 800, इतर खचण, (91) राज्य आपत्ती प्रनतसाद निधीच्या
मािकािुसार खचण, (91) (02) कोहिीड-19 चा प्रादु भाव रोखण्यावरील खचण (अनिवायण), 31 सिाय्यक अिुदािे
(वेतिेतर) (2245 4141) या लेखाशीषाखाली उपलब्ध तरतुदीमधूि भागनवण्यात यावा.
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12.

िा शासि निणणय सावणजनिक आरोग्य नवभागाशी नवचारनवनिमय करुि तसेच नवत्त नवभागाच्या

अिौपचानरक सांदभण क्रमाांक : अिौ.सां. 431/2021/हयय-9, नदिाांक 01.11.2021 अन्वये नमळालेल्या सिमतीिे
निगणनमत करण्यात येत आिे.
13.

सदर शासि निणणय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 202111261612210519 असा आिे. िा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावाांिे,

Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar
Date: 2021.11.26 16:13:51 +05'30'
( सांजय औ. धारूरकर )
उप सनचव,मिाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1.

मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सनचव,मांत्रालय,मुांबई,

2. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव,मांत्रालय,मुांबई,
3. मा. नवरोधी पक्ष िेता (नवधािसभा/नवधाि पनरषद), नवधािमांडळ सनचवालय,मुांबई,
4. मिाराष्ट्र नवधािमांडळाचे सवण सन्माििीय नवधाि सभा/नवधाि पनरषद सदस्य,
5. अपर मुख्य सनचव ( नवत्त ), मांत्रालय,मुांबई,
6. अपर मुख्य सनचव (सावणजनिक आरोग्य नवभाग),जी.टी.िॉस्पीटल, मुांबई,
7. सवण प्रशासकीय नवभाग, मां त्रालय
8. सवण नवभागीय आयुक्त,
9. आयुक्त, सवण मिािगर पानलका
10. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई
11. सवण नजल्िानधकारी,
12. सवण नजल्िा शल्य नचकीत्सक,
13. मिालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता) 1/2, मिाराष्ट्र, मुांबई/िागपूर,
14. मिालेखापाल (लेखा पनरक्षा) 1/2,मिाराष्ट्र,मुांबई/िागपूर,
15. सांचालक, लेखा व कोषागारे ,मुांबई
16. लेखा व अनधदाि अनधकारी, मुांबई,
17. मा.मांत्री ( मदत व पुिवणसि) याांचे खाजगी सनचव,मांत्रालय,मुांबई
18. मा. राज्यमांत्री (मदत व पुिवणसि) याांचे खाजगी सनचव,मांत्रालय,मुांबई
19. नवनत्तय सल्लागार व सिसनचव,मदत व पुिवणसि प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
20. कायासि अनधकारी (म-11), मदत व पुिवणसि प्रभाग,मांत्रालय,मुांबई
21. नवत्त नवभाग (कायासि हयय-9/अथण-6),मांत्रालय,मुांबई
22. निवड िस्ती (कायासि/ म-3 )
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