नक्षल हल्लल्लयात मृत पावलेल्लया नागरिकाांच्या
वािसाांना मदत दे ण्यासाठी रनधी उपलब्ध
करून दे ण्याबाबत...
महािाष्ट्र शासन
महसूल व वन रवभाग
शासन रनर्णय क्रमाांक :- आिएलएफ-२०2१/प्र.क्र.192/म-३,
हु तात्मा िाजगुरू चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई - ४०० ०३२
रदनाांक :- 17 नोव्हें बि, २०२१
वाचा :- 1) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 11044/11/201 व्हीटीव्ही,रद.29.06.2012
२) शासन रनर्णय, गृह रवभाग, क्रमाांक:- एनएएक्स १२१२/प्र.क्र.५०१/रव.शा.१ ब, रद.21.04.2014
३) शासन रनर्णय, महसूल व वन रवभाग, क्रमाांक :- आिएलएफ-2014/प्र.क्र.280/म- ३,रद.31.10.2014
४) रजल्लहारधकािी, गडरचिोली याांचे पत्र क्रमाक. काया-३/अ.का.-टां चाई/सां.क्र./कारव/२४९/२०२०,
रद.09.12.2020
प्रस्तावना :केंद्र शासनाने त्याांचे पत्र क्र.11044/11/2011 व्हीटीव्ही, रदनाांक 29.06.2012 अन्वये Central Scheme
for

Assistance

to

Civilian

Victims

of Terrorist/Communal/Naxal

violence

या

योजनेच्या

अांमलबजावर्ीबाबत सुधारित मागणदशणक सूचना रनगणरमत केल्लया आहेत. त्यानुसाि नक्षलग्रस्त हल्लल्लयात बळी
पडलेल्लया मृतव्यक्तींच्या वािसाांना केंद्रीय रनधीतून रू.३.०० लक्ष मदत दे ण्याकरिता सांदभाधीन क्र.२ च्या शासन
रनर्णयान्वये रजल्लहास्तिावि रजल्लहारधकािी याांच्या अध्यक्षतेखाली सरमती गठीत किण्यात आली. तद्नांति
सांदभाधीन क्र.३ च्या शासन रनर्णयान्वये नक्षल हल्लल्लयात बळी पडलेल्लया मृतकाांच्या वािसाांना दे ण्यात येर्ा्या
मदतीच्या िक्कमेत वाढ करून रू. ५.०० लक्ष एवढी किण्यात आली आहे .
रद.21.04.2014 च्या शासन रनर्णयानुसाि व गृह रवभागाच्या रद.17.06.2014 िोजीच्या पत्रानुसाि
रजल्लहारधकािी, गडरचिोली याांनी नक्षली हल्लयात मृत पावलेल्लया नागिीकाांच्या कुटू ां रबयाांना केंद्र शासनाकडू न
रमळर्ािी आर्थिक मदत दे ण्यासांबांधाने रजल्लहारधकािी याांच्या अध्यक्षतेखालील सरमतीने रद.03.09.2020 च्या
बैठकीमध्ये 11 प्रस्ताव मांजूि केले आहे त. सदि 11 प्रस्तावाांकिीता रनधी उपलब्ध करून दे ण्याची बाब शासनाच्या
रवचािाधीन होती. याप्रकिर्ी सवण बाबी रवचािात घेऊन नक्षल हल्लल्लयात मृत पावलेल्लया सामान्य नागिीकाांच्या
वािसाांना आर्थिक मदत दे ण्याचा शासनाने पुढीलप्रमार्े रनर्णय घेतला आहे.
शासन रनर्णय :रजल्लहारधकािी, गडरचिोली याांनी सांदभाधीन क्र.४ येिील पत्रान्वये सादि केलेल्लया प्रस्तावानुसाि नक्षल
हल्लल्लयात मृत पावलेल्लया सामान्य नागिीकाांच्या वािसाांना मदत किण्याकरिता “मागर्ी क्र.सी-५, प्रधान लेखाशीर्ण२२३५-सामारजक सुिक्षा व कल्लयार्, 60, इति सामारजक सुिक्षा व कल्लयार् कायणक्रम, २००-इति कायणक्रम, (०१)
दां गलग्रस्त भागातील झळ पोहोचलेल्लया व्यक्तींना सहाय्य, (०१(०६) नक्षलवादी हल्लयात झळ पोहोचलेल्लया व्यक्तींना
सहाय्य, (केंद्रीचे अनुदान) (अरनवायण), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्ति) (२२३५ बी ३७२) (दत्तमत) " या लेखाशीर्ांतगणत
सन 2021-20 या आर्थिक वर्ासाठी रू.9.८0 लक्ष इतक्या रनधीची तितूद किण्यात आली होती. सद्य:स्स्ितीमध्ये
सदि लेखाशीर्ाखाली रू.1.80 इतका रनधी रशल्लक आहे. सबब,नक्षल हल्लल्लयात मृत पावलेल्लया सामान्य
नागिीकाांच्या वािसाांना मदत किण्याकरिता या शासन रनर्णयान्वये रू.55,००,०००/- (रूपये पांचावन्न लक्ष फक्त)
एवढी िक्कम उर्े प्रारधकािात रवतिीत किण्यास रजल्लहारधकािी, गडरचिोली याांना या एकच प्रकिर्ी प्रारधकृत
किण्यात येत आहे. सदि मदतीची िक्कम िेट लाभािीच्या बॅक खात्यामध्ये हस्ताांतिीत किावी.

शासन रनर्णय क्रमाांकः आिएलएफ-२०2१/प्र.क्र.192/म-३

२.

विील घटनेतील मृत व्यक्क्तच्या वािसदािाांना अदा किावयाची िक्कम रवभागीय आयुक्त,नागपूि

याांच्यामाफणत उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे.
३.

केंद्र शासनाच्या सांदभाधीन पत्रानुसाि सदि मदत बारधताांच्या वािसाांना दे ण्याची तात्काळ कायणवाही

किावी. तसेच केंद्र शासनाकडू न सदि िक्कमेची प्ररतपूती किण्याबाबत केंद्र शासनाच्या रद.29.06.2012 च्या
ज्ञापनामध्ये दे ण्यात आलेल्लया सूचनेनुसाि रजल्लहारधकािी, गडरचिोली याांनी तात्काळ कायवाही किावी.
4

सदि प्रकिर्ी खचाचे पत्रक रवरहत कालमयादे त न चुकता महसूल व वन रवभागास प्राप्त होईल याची

सांबरां धत रवभागीय आयुक्त तसेच रजल्लहारधकािी याांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रचरलत रनयमानुसाि मदतीचे वाटप
किण्यात यावे.
5.

रनयांत्रक अरधकािी याांना असेही कळरवण्यात येते की, सदि मदतीची िक्कम रवनारवलांब रवतिीत किावी.

तसेच कोर्त्याही परिस्स्ितीत मांजूि अनुदानापेक्षा जास्त खचण होर्ाि नाही याांची दक्षता घ्यावी. अनुदान
वाटपासांबांधीचे उपयोरगता प्रमार्पत्र शासनास तात्काळ पाठरवण्यात यावे. याबाबतचा खचाचा मेळ महालेखापाल
याांनी नोंदरवलेल्लया खचाशी घेण्यात यावा व महालेखापालाच्या ताळमेळ प्रमार्पत्रासह रवरनयोजन लेखे शासनाकडे
तात्काळ पाठवावेत.
6.

हा शासन रनर्णय, रवत्त रवभागाच्या सहमतीने व त्याांच्या अनौपचारिक सांदभण क्रमाांक 386/२०21/व्यय-९,

रद.28.09.2021 अन्वये रदलेल्लया मान्यतेस अनुसरून रनगणरमत किण्यात येत आहे .
7.

सदि शासन रनर्णय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िावि उपलब्ध किण्यात

आला असून त्याांचा सांकेताांक 202111171736149219 असा आहे. हा आदे श रडरजटल स्वाक्षिीने साक्षाांरकत
करून काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

Digitally signed by Sanjay Audumbar
Dharurkar
Date: 2021.11.17 17:40:54 +05'30'
( सांजय औ. धारूिकि )
उप सरचव, महािाष्ट्र शासन

प्ररत,
१) रवभागीय आयुक्त नागपूि
२) रजल्लहारधकािी, गडरचिोली
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महािाष्ट्र, मुांबई/नागपूि
४) महालेखापाल-१/२ (लेखा पिीक्षा) महािाष्ट्र, मुांबई/नागपूि
५) अरधदान व लेखाअरधकािी, मुांबई,
6) रजल्लहा कोर्ागाि अरधकािी, गडरचिोली,
7) सांचालक लेखा व कोर्ागिे, सांगर्क शाखा, मुांबई,
8) कायासन अरधकािी (अिणसक
ां ल्लप-१/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन रवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
9) रजल्लहा कोर्ागाि अरधकािी, गडरचिोली
10) रनवडनस्ती (म-३ कायासन).
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