सन १९८४ साली झालेल्या शिख शिरोधी
दं गलीतील मृत व्यक्तींच्या िारसांना यापुिी
दे ण्यात आलेल्या मदतीव्यशतशरक्त केंद्रीय
अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
महसूल ि िन शिभाग
िासन शनर्थय क्रमांकः आरएलएफ-२०१५/प्र.क्र.३४४/म-३
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागथ,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: २7 शिसेंबर, २०१६
िाचा:1) केंद्र िासनाचे पत्र क्रमांकः १३०१८/४६/२००५-शदल्ली-१ (एनसी), शद.१६ जानेिारी,२००६
2) िासन शनर्थय क्रमांकः सीएलएस-०३-०७/प्र.क्र.१४३/म-३, शद.०२ जुलै,२००७
3) केंद्र िासनाचे पत्र क्रमांकः १३०१८/४६/२००५-शदल्ली-१ (एनसी),शद.१६शिसेंबर,२०१४
4) िासन शनर्थय क्रमांकः आरएलएफ-२०१५/प्र.क्र.३२४/म-३, शद.३१ माचथ,२०१६
प्रस्तािना :
सन १९८४ साली झालेल्या शिख शिरोधी दं गलीतील बाधीत व्यक्तींना मदत दे ण्यासंदभात
स्र्ाशपत केलेल्या न्या.नानािटी आयोगाच्या शिफारिीची अंमलबजािर्ी करण्यासाठी केंद्र िासनाने
शदनांक १६ जानेिारी, २००६ रोजी “शििेष पॅकेज” जाशहर केले.

सदर पॅकेजमधील मागथदिथक

तत्िानुसार मृत व्यक्तींच्या िारसांना प्रत्येकी रु.३.५० लक्ष इतकी मदत दे ण्यात आली आहे.
केंद्र िासनाच्या संदभाधीन शद.१६ शिसेंबर,२०१४ रोजीच्या पत्रान्िये देण्यात आलेल्या
शनदे िानुसार सन १९८४ साली झालेल्या शिख शिरोधी दं गलीतील मृत व्यक्तींच्या िारसांना यापुिी
दे ण्यात आलेल्या मदती व्यशतशरक्त प्रत्येकी रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतकी मदत राज्य
िासनाने प्रर्म खचथ करुन त्याची प्रशतपूतथता केंद्र िासनाकिू न करण्याचे प्रस्ताशित आहे. केंशद्रय
योजनेनुसार राज्यात शिख दं गलीतील ९ मृत व्यक्तींच्या िारसास मदत दे ण्यासाठी प्रत्येकी रु.५.००
लक्ष याप्रमार्े एकूर् रुपये ४५.०० लक्ष इतक्या शनधीची मागर्ी करण्यात आली होती. त्यापैकी
रु.४०.०० लक्ष इतका शनधी संदभाधीन क्र.४ येर्ील शद.३१ माचथ,२०१६ येर्ील िासन शनर्थयान्िये मंजूर
करण्यात आला आहे. त्याव्यशतशरक्त कै.श्री.उत्तम गायकिाि, शजल्हा सोलापूर यांच्या िारसांना त्यास
अनुसरुन सदर शनधी उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत पुढीलप्रमार्े शनर्थय घेण्यात येत
आहे :-

िासन शनर्थय क्रमांकः आरएलएफ-२०१५/प्र.क्र.३४४/म-३

िासन शनर्थय :सन १९८४ साली झालेल्या शिख शिरोधी दं गलीतील कै.श्री.उत्तम गायकिाि, शजल्हा सोलापूर
या मृत व्यक्तींच्या िारसांना यापूिी दे ण्यात आलेल्या मदतीव्यशतशरक्त केंद्र िासनाच्या शनदे िानुसार
रु.५.०० लक्ष इतकी मदत दे ण्यासाठी शजल्हाशधकारी, सोलापूर यांना रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष
फक्त) इतका शनधी उपलब्ध करुन दे ण्यास या िासन शनर्थयान्िये मंजुरी दे ण्यात येत आहे.
२.

शजल्हाशधकारी, सोलापूर यांना रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतका शनधी सन २०१६-

१७ या शित्तीय िषामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीन्िये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या शनधीमधून उपलब्ध
करुन दे ण्यात येत आहे.
मागर्ी क्रमांक सी-५
२२३५, सामाशजक सुरक्षा ि कल्यार्,
६०, इतर सामाशजक सुरक्षा ि कल्यार् कायथक्रम,
२०० इतर कायथक्रम,
(०१) दं गलग्रस्त भागातील झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींना सहाय्य,
(०१)(०१) दं गलग्रस्त भागातील झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींना सहाय्य,
(२२३५०३४७),
३१,सहायक अनुदाने (िेतनेतर)(दत्तमत)
३.

सदर शनधी अर्थसंकल्प शितरर् प्रर्ाली (बीिीएस) िर शजल्हाशधकारी, सोलापूर यांच्याकिे सुपूदथ

करण्यात येत आहे. सदर शनधीचे शितरर् केंद्र िासनाच्या सूचनांनुसार संबंधीत मृत व्यक्तींच्या
िारसांना करण्यात यािा.

िरील मृत व्यक्तीचे िारसांमध्ये काही बदल आढळू न आल्यास त्याची

खातरजमा शजल्हाशधकारी यांनी करािी. संबंधीत योग्य िारसास तातिीने रक्कम अदा करण्याची
कायथिाही करुन केलेल्या कायथिाहीचा अहिाल प्रधान सशचि (मदत ि पुनिथसन) यांच्याकिे सादर
करािा.
४.

केंद्र िासनाच्या संदभाधीन शदनांक १६ शिसेंबर,२०१४ रोजीच्या पत्रामध्ये दे ण्यात आलेल्या

सूचनेनुसार मृत व्यक्तीच्या िारसास मदत दे ण्याची कायथिाही तात्काळ करण्यात यािी.तसेच केंद्र
िासनाकिू न सदर रक्कमेची प्रशतपूती करण्याबाबत उपयोशगता प्रमार्पत्र सादर करण्यात यािे. तसेच
पुढीलप्रमार्े िाटपाबाबतची माशहती कळशिण्यात यािी.:No.

Name of

Details (Name

Sanction

Amount

Details of

deceased

& address of

Order No. &

disbursed

disbursement

NOK)

Date

(Cheque No. & Date)

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

िासन शनर्थय क्रमांकः आरएलएफ-२०१५/प्र.क्र.३४४/म-३

5.

सदर शनधीच्या िाटपाचे लेखे, अशभलेखे/नोंदिह्या शिशहत कायथपध्दतीनुसार आहरीत ि शितरीत

करर्ाऱ्या कायालयाच्या स्तरािर अद्ययाित ठे िण्याच्या सूचना दे ण्यात याव्यात. िषथ अखेरीस संपूर्थपर्े
प्रमाशर्त शिशनयोजन लेखे या शिभागाकिे सादर करण्याची दक्षताही शनयंत्रक अशधकाऱ्यांनी घ्यािी.
६.

सदर िासन शनर्थय, शित्त शिभागाने अनौपचाशरक संदभथ क्र.९८/२०१६/व्यय-०९, शदनांक २९

माचथ, २०१६ अन्िये शदलेल्यास सहमतीस अनुसरुन शनगथशमत करण्यात येत आहे .
७.

सदर िासन शनर्थय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201612281114460219 असा आहे . हा आदे ि
शिजीटल स्िाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नांिाने,

Dinesh
Rohidas
Chavan

Digitally signed by Dinesh Rohidas
Chavan
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Revenue And Forest,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6d826b10ad447a82c4c6b08b
dc2d2b99f22e6cf7231a8d19a6130cb6
7fc0742e, cn=Dinesh Rohidas Chavan
Date: 2016.12.28 11:17:45 +05'30'

( शदनेि चव्हार् )
अिर सशचि, महाराष्ट्र िासन
प्रशत,
1. शिभागीय आयुक्त, पुर्े शिभाग, पुर्े
2. शजल्हाशधकारी, सोलापूर.
3. शजल्हा कोषागार अशधकारी, सोलापूर.
4. महालेखापाल-१/२ (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
5. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
6. शित्त शिभाग (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-४/अर्थसंकल्प-६/व्यय-०९), मंत्रालय, मुंबई.
7. अिर सशचि/कक्ष अशधकारी (कायासन ब-१) महसूल ि िन शिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8. शनििनस्ती (कायासन म-०३), महसूल ि िन शिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
प्रत माशहतीसाठी :१. मुख्य सशचि, महाराष्ट्र िासन,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्िीय सहायक,
२. अपर मुख्य सशचि, गृह शिभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्िीय सहायक,
३. प्रधान सशचि (मदत ि पुनिथसन), महसूल ि िन शिभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्िीय
सहायक.
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