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माझा देश, माझी जबाबदारी  

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५१ - च्या संवैधाननक जबाबदारी 

अंतर्गत जननितार्ग प्रकानशत 

 

लॉक-डाउन मुळे झालेल्या नुकसानाची सवाांना भरपाई 

कोरोना काळात एप्रिल २०२० ते जुलै २०२१ सरकारचे प्रिप्रिध प्रनर्णय आप्रर् प्रनरं्बध, लॉकडाऊन 

आप्रि उपाययोजनाांमुळे ज्या लोकाांचे व्यिसाय र्बाप्रधत झाले असतील ते राष्ट्र ीय आपप्रि 

व्यिस्थापन कायिा चे कलम १२ ि साथरोग अप्रधप्रनयम, १८९७ चे कलम २ अांतगणत नुकसान 

भरपाई प्रमळण्यास पात्र आहेत. सिांनी स्थाप्रनक तहप्रसलिार, उप-प्रिभाग अप्रधकारी, 

प्रजल्हाप्रधकारी (Collector) याांच्याकडे अजण-प्रनिेिन द्यािे. सोर्बत जोडलेल्या नमुन्यात अजण 

सािर करािा. तो अजण आपर् स्वतः प्रकां िा नगरसेिक, आमिार, खासिार, िप्रकल प्रकां िा इतर 

कोर्त्याही जनिप्रतप्रनधी मार्ण त सािर करून भरपाईची मागर्ी करु शकता. 

अजाणसोर्बत एप्रिल २०२० ते सप्टेंर्बर २०२१ पयंत झालेल्या एकूर् नुकसानार्बार्बत आपर्ाकडे 

उपलब्ध असलेले रँ्बकेचे पासरु्बक प्रकां िा स्वतः चे शपथपत्र, सांर्बांप्रधत साक्षीिाराांचे व्हिप्रडओ 

यापैकी काहीही पुरािे उपलब्ध असतील तर ते सिण सािर करािे. 

काहीही अडचर् िाटल्यास ि नुकसान भरपाई प्रमळण्यास प्रिलांर्ब झाल्यास तुम्ही न्यायालयात 

जािून िाि मागु शकता.  

आप्रथणक िुर्बणल घटकाांसाठी शासनातरे् मोर्त िप्रकल प्रिला जातो याची नोांि घ्यािी. 

सोर्बतच कोरोना लसी ांच्या िुष्पररर्ामाांमुळे होर्ारे मृतू्य तसेच कोर्तेही िुष्पररर्ाम जसे 

लकिा, र्बप्रहरेपर्ा, आांधळेपर्ा इ. पररव्हस्थती कररता नुकसान भरपाई साठी न्यायालयात 

िाखल करण्यात येर्ाऱ्या याप्रचकेचा नमूना सुद्धा प्रिलेला आहे. 
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माझा देश, माझी जबाबदारी 

इंनडयन बार असोनसएशन तरे्फ जननितार्ग प्रकानशत 

                                      (नमुना अजग) 

 

िप्रत, 

प्रजल्हाप्रधकारी/प्रजल्हा न्यायिांडाप्रधकारी, 

िधाण तथा अध्यक्ष प्रजल्हा आपप्रि 

व्यिस्थापन िाप्रधकरर्,                                                                           

प्रजल्हाप्रधकारी कायाणलय, िधाण.                               लॉक-डाऊन ि इतर प्रनरं्बधामुळे क्षती झालेल्या  

अजणिारास आपप्रि व्यिस्थापन कायद्याप्रतल     

प्रनयम १२ (एर्) ि साथरोग अप्रधप्रनयम, १८९७  

चे कलम २ नुसार नुकसान भरपाई िेरे्र्बार्बत 

प्रिनांती अजण.  

                                                                        

१. नाव   :______________________________             

२. वय    :______________________________ 

३. पत्ता  :______________________________ 

   ______________________________ 

४.धंदा   :व्यावसाईक/शेतकरी/इतर. 

            ______________________________ 

            ______________________________ 
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५. क्षतीचे नववरण: लॉक-डाउन ि िप्रतर्बांधक योजनाांचा कालािधी माहे एप्रिल २०२० ते सप्टेंर्बर  

        २०२१. 

       अांिाजे_________ लाख/कोटी रुपये. (एकूर् नुकसानाच्या िुप्पट रक्कम      

       प्रकां िा १८% िप्रत िर्ण व्याजिरासह नुकसान भरपाईची रक्कम) 

६. व्यवसायाचे व नुकसानीचे नववरण: कररता सांर्बांप्रधत पते्र/घोर्र्ापते्र/िप्रतज्ञालेख/छायािती/  

    प्रिप्रडओ/स्वत:च्या/प्रमत्राांच्या /इप्रत रँ्बक खात्याचे 

    प्रििरर् इ. 

७. नवनधक स्थर्नत: (i) आपनत्त व्यवथर्ापन कायदा, २००५ चे ननयम १२ पुढीनलमाणे; 

“१२. क्षनतपूती च्या नकमान मापदंडाकररता मार्गशगक तते्व  – “राष्ट्र ीय 

िाप्रधकरर्, आपिीमुळे िभाप्रित झालेल्या व्यव्हतांना मित करण्याच्या प्रकमान 

मानकााांसाठी मागणशणक तत्त्विाांची  प्रशर्ारस  करेल, ज्यात समाप्रिष्ट् – 

(i) मित प्रशप्रर्बराांमधे्य प्रनिारा, अन्न, प्रपण्याचे पार्ी,िैद्यकीय सुप्रिधा 

आप्रर् स्वच्छतेसाठी पुरिल्या  जार्ाऱ्या प्रकमान आिश्यकता; 

(ii) प्रिधिा आप्रर् अनाथााांसाठी करण्यात येर्ाऱ्या प्रिशेर् तरतुिी; 

(iii) जीप्रित हानी आप्रर् घराांच्या नुकसानीच्या प्रिरूद्ध सहाय्य आप्रर् 

उपजीप्रिकेच्या साधने पुनसंचयीत करण्यासाठी सहाय्य; 

(iv) आिश्यक असर्ारी इतर मित. 

[12. Guidelines for minimum standards of relief. - The National 

Authority shall recommend guidelines for the minimum 

standards of relief to be provided to persons affected by disaster, 

which shall include,- 
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(i) the minimum requirements to be provided in the relief 

camps in relation to shelter, food, drinking water, medical 

cover and sanitation; 

(ii) the special provisions to be made for widows and 

orphans; 

(iii) ex gratia assistance on account of loss of life as also 

assistance on account of damage to houses and for 

restoration of means of livelihood; 

(iv) such other relief as may be necessary.] 

१३. कजागच्या परतरे्फडीमधे्य नदलासा इ. - राष्ट्र ीय िाप्रधकरर्, गांभीर 

स्वरूपाच्या आपिी ांच्या र्बार्बतीत, कजाणची परतरे्ड करण्यासाठी प्रकां िा 

आपिीमुळे िभाप्रित झालेल्या व्यतीांना निीन कजण िेण्यासाठी योग्य 

अशा सिलतीच्या अटी ांिर मित िेण्याची प्रशर्ारस करू शकते. 

[13. Relief in loan repayment etc. - The National Authority may, 

in cases of disasters of severe magnitude, recommend relief in 

repayment of loans or for grant of fresh loans to the persons 

affected by disaster on such concessional terms as may be 

appropriate.]” 

(ii) सार्रोर् अनधननयम, १८९७ चे ननयम २ पुढीलप्रमाणे; 

“२. अशा िािुभाणिास प्रकां िा िसारास िप्रतर्बांध करण्यासाठी [त्यास] आिश्यक 

िाटतील त्या उपाययोजना स्वतः करू शकेल प्रकां िा एखाद्या व्यतीस तसे 

करण्यास र्माणिू शकेल अगर प्रतला तसे करण्याची शती िेऊ शकेल आप्रर् 

जािीर नोनटशीद्वारे, आवश्यक वाटतील असे तातु्परते ननबांध नवनित 

https://indiankanoon.org/doc/1249701/
https://indiankanoon.org/doc/315325/
https://indiankanoon.org/doc/545122/
https://indiankanoon.org/doc/1200789/
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करून, जनतेने नकंवा कोणत्यािी वर्ागतील व्यक्तीने त्यांचे पालन केले 

पानिजे असे र्फमागवू शकेल, आनण तसेच, झालेला खचग (भरपाईची 

रक्कम जसेल तर अशी रक्कम धरून) कशा रीतीने व कोणाकडून 

भार्वण्यात येईल ते ठरवून देऊ शकेल.” 

८. नवनंती: तरी अजणिारास त्वरीत नुकसान भरपाई रु. ____________ िेण्यात यािी.  

 

                सही  

      ________________ 

नाि __________________ 

पिा __________________ 

र्ोन नां. ________________ 

 

९. अनतररक्त: 

अजणिारासारख्या प्रपडीत नागररकाांना नुकसान भरपाईची रक्कम िेण्यास टाळा-टाळ 

करण्यासाठी सरकारला कोर्तेही प्रनप्रमि उपलब्ध नाही, कारर् सरकार सिण सरकारी 

अप्रधकारी/कमणचारी/लोकिप्रतप्रनप्रध/आमिार/खासिार इतर याांना पूर्ण पगार िेत आहे. 

सिण सामान्य मार्साचे उिरप्रनिाणह िगळता सिण काही सुरळीत सुरू आहे. 

म्हरू्नच, सामान्य मार्साला नुकसान भरपाई न िेण्यामागे सरकारकडे कोर्तेही सांयुतीक 

कारर् नाही. न्यायालयात सरकारला कोर्ताही र्बचाि घेता येर्ार नाही. 
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टीप: 

यापूिी १८९६ ते १९१८ या कालािधीत पुरे् पे्लगमधे्य झालेल्या हार्ीचे प्रिप्रटश सरकारने याच 

प्रनयमाांतगणत उपाययोजना करीत पीप्रडत नागररकाांना नुकसानीची भरपाई प्रिली होती. 

https://indianexpress.com/article/research/how-oppressive-containment-measures-

during-poona-plague-led-to-assassination-of-british-officer-6450775/ 

 

 

 

              सही  

      ________________ 

नाि __________________ 

पिा __________________ 

र्ोन नां. ________________ 

 

https://indianexpress.com/article/research/how-oppressive-containment-measures-during-poona-plague-led-to-assassination-of-british-officer-6450775/
https://indianexpress.com/article/research/how-oppressive-containment-measures-during-poona-plague-led-to-assassination-of-british-officer-6450775/

