जातीय दं गलीमध्ये मृत झालेल्या श्री. शेख मोहसिन
महंमद िादीक

शेख यांच्या वारिांना मदत

दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शािन
महिूल व वन सवभाग
शािन सनर्णय क्रमांकः आरएलएफ-२०१५/प्र.क्र.१८३/म-३
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
तारीख: १४ जून, २०१८

वाचा :1) शािन सनर्णय, महिूल व वन सवभाग, क्रमांकः आरएलएफ-११-०३/प्र.क्र.३१०/म-३,
सदनांक २४.८.२००४,
2) शािन सनर्णय, महिूल व वन सवभाग, क्रमांकः आरएलएफ-१२-०८/प्र.क्र.२९८/म-३,
सदनांक १ सििेंबर, २००८,
3) सजल्हासिकारी, पुर्े यांचे पत्र क्रमांकः पगम/कासव/११०७-११४२/२०१७,
सदनांक ३०.०५.२०१७.

प्रस्तावना :सदनांक ३१.०५.२०१४ रोजी फेिबुकावर छत्रपती सशवाजी महाराज, िंभाजी महाराज व
बाळािाहेब ठाकरे यांच्या िंदभात आक्षेपाहण मजकूर व सचत्र प्रसिध्द झाल्यामुळे उमटलेल्या हहिक
प्रसतसक्रयेमध्ये मृत झालेल्या श्री. शेख मोहसिन महं मद िादीक शेख यांच्या वारिांना केंद्र शािनाची
योजना व राज्य शािनाची योजना या दो्ही योजनेअंतगणत प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष याप्रमार्े रुपये १० लक्ष
आर्थिक मदत दे र्े शािनाच्या सवचारासिन होते.

शािन सनर्णय:सदनांक ३१.०५.२०१४ रोजी फेिबुकावर छत्रपती सशवाजी महाराज, िंभाजी महाराज व
बाळािाहेब ठाकरे यांच्या िंदभात आक्षेपाहण मजकूर व सचत्र प्रसिध्द झाल्यामुळे उमटलेल्या हहिक
प्रसतसक्रयेमध्ये मृत झालेल्या श्री. शेख मोहसिन महंमद िादीक शेख हे मृत झाले आहेत. सजल्हासिकारी,
पुर्े यांचे िंदभण क्र. ३ च्या पत्रा्वये सजल्हास्तरीय िसमतीच्या सशफारशीनुिार श्री. शेख मोहसिन महं मद
िादीक शेख यांच्या वारिांना खालील प्रमार्े मदत दे ण्याि शािनाची मंजूरी दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.
१)

मृत पावलेल्या व्यक्तीचे

राज्य शािनामाफणत

केंद्र शािनामाफणत

नांव

द्यावयाची मदत

द्यावयाची मदत

श्री. शेख मोहसिन महंमद

रु. ५ लक्ष

रु. ५ लक्ष

िादीक शेख

एकूर्सनिी
रु. १० लक्ष
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2.

सजल्हासिकारी, पुर्े यांना रु. १० लक्ष (अक्षरी रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका सनिी िन २०१८-१९

या सवत्तीय वर्षामध्ये अिणिंकल्पीय तरतूदी्वये उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेल्या सनिीमिून उपलब्ि
करुन दे ण्यात येत आहे.
मागर्ी क्रमांक िी-५,
२२३५, िामासजक िुरक्षा व कल्यार्,
६०, इतर िामासजक िुरक्षा व कल्यार्कायणक्रम,
२०० इतर कायणक्रम,
(०१) दं गलग्रस्त भागातील झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींना िहाय्य,
(०१)(०१) दं गलग्रस्त भागातील झळ पोहोचलेल्या व्यक्तींना िहाय्य,
(२२३५०३४७),
३१, िहायक अनुदाने (वेतनेतर)(दत्तमत्त)
३.

िदर सनिी अिणिक
ं ल्प सवतरर् प्रर्ाली (BDS) वर सजल्हासिकारी, पुर्े यांच्याकिे िुपद
ू ण करण्यात

येत आहे. िदर सनिीचे सवतरर् िंबंसित मृत व्यक्तीच्या वारिांना करण्यात यावे. वरील मृत व्यक्तीच्या
वारिामध्ये काही बदल घिू न आल्याि त्याची खातरजमा सजल्हासिकारी, पुर्े यांनी करावी. िंबंसित
योग्य वारिाि तातिीने रक्कम अदा करण्याची कायणवाही करुन उपयोसगता प्रमार्पत्रािह अहवाल
शािनाि िादर करावा.
४.

केंद्र शािनाकिू न िदर रकमेची प्रसतपूती करण्याबाबत उपयोसगता प्रमार्पत्र िादरकरण्यात

यावी. तिेच पुढील प्रमार्े वाटपाबाबतची मासहती कळसवण्यात यावी.
No.

Name of

Details (Name &

Sanction

Amount

Details of

deceased

address of NOK)

disbursed

disbursed

disbursement
(Cheque No. &
Date)

५.

िदर सनिीच्या वाटपाचे लेखे, असभलेखे/नोंदवह्या सवसहत कायणपध्दतीनुिार आहरीत व सवतरीत

करर्ाऱ्या कायालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठे वण्याच्या िूचना दे ण्यात याव्यात. वर्षण अखेरीि िंपूर्णपर्े
प्रमासर्त सवसनयोजन लेखे या सवभागाकिे िादर करण्याची दक्षताही सनयंत्रर् असिकाऱ्यांनी घ्यावी.
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६.

िदर शािन सनर्णय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेतस्िळावर

उपलब्ि करण्यात आला अिून त्याचा िंकेताक 201806141212488319 अिा आहे. हा आदे श
सिजीटल स्वाक्षरीने िाक्षांसकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुिार व नावाने.

Subhash Hanmant
Umaranikar
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( िु. ह. उमरार्ीकर )
उप िसचव, महाराष्ट्र शािन.

प्रत,
1. सवभागीय आयुक्त, पुर्े सवभाग, पुर्े.
2. सजल्हासिकारी, पुर्े,
3. सजल्हा कोर्षागार असिकारी, पुर्े,
4. महालेखापाल-१/२ (लेखाव अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
5. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
6. सवत्त सवभाग (अिणिंकल्प-३/अिणिंकल्प-४/अिणिंकल्प-६/व्यय-०९), मंत्रालय, मुंबई,
7. अवर िसचव/ कक्ष असिकारी (कायािन ब-१), महिूल व वन सवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
8. सनविनस्ती (कायािन-०३), महिूल व वन सवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
प्रत मासहतीिाठी :१) मुख्यिसचव, महाराष्ट्र शािन, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीयिहायक,
२) अपर मुख्य िसचव, गृह सवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय िहायक,
३) अपर मुख्य िसचव (मदत व पुनवणिन), महिूल व वन सवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय
िहायक.
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