सन 1975 ते 1977 मधील आणिबािीच्या
कालावधीत

लोकशाहीकणिता

लढा

दे िा-या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा
लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोणचत
गौिव किण्यासंबंधी धोिि
महािाष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन णवभाग
शासन णनिणय क्रमांक णनवृव-े 1015/प्र.क्र.261/2015(2018)/स्वासैक-1
हु तात्मा िाजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई 400 32
णदनांक - 03 जुलै, 2018.
संदभण: शासन णनिणय क्रमांक णनवृव-े 1015/प्र.क्र.261/2015(2018)/स्वासैक-1,
णद. 14/02/2018
प्रस्तावना :
भाितामध्ये णदनांक 25.6.1975 ते णदनांक 31.3.1977 या कालावधीत आणिबािी घोणित
किण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा
सन्मान/यथोणचत गौिव किण्याबाबतचा प्रस्ताव णवभागातर्फे णदनांक 2.1.2018 िोजी पाि पडलेल्या
मंणत्रमंडळ बैठकीत सादि किण्यात आला होता. सदि बैठकीमध्ये यावि मा.मंणत्रमंडळाने चचा केली
आणि “या णवियाविील धोिि ठिणवण्यासाठी मंणत्रमंडळ उपसणमती” नेमण्याचा णनिणय घेतला.
मा.मंणत्रमंडळ बैठकीतील सदि णनिणयानुसाि या प्रकििी संदभाधीन णद. 14/02/2018 च्या
शासन णनिणयान्वये मा.मंत्री,महसुल यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमािे “मंणत्रमंडळ उपसणमती”
गठीत किण्यात आली आहे.
1.

अध्यक्ष- मा.मंत्री, महसुल

2.

सदस्य- मा.मंत्री (कृिी)

3.

सदस्य- मा.मंत्री (अन्न व नागिी पुिवठा)

4.

सदस्य-मा.िाज्यमंत्री (गृह)

5.

सदस्य- मा.िाज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन)

6.

सदस्य- अपि मुख्य सणचव (णवत्त णवभाग)

7.

सदस्य- अपि मुख्य सणचव (गृह णवभाग)

8.

सदस्य -प्रधान सणचव व णव.चौ.अ.1 (सामान्य प्रशासन णवभाग)

9.

सदस्य सणचव- उप सणचव स्वातंत्र्य सैणनक कक्ष (सामान्य प्रशासन णवभाग)

याप्रकििी सदि सणमतीने शासनास केलेल्या णशर्फािशी णवचािात घेऊन यासंबंधी धोिि
ठिणवण्याची बाब शासनाच्या णवचािाधीन होती.
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शासन णनिणय :
भाितामध्ये णदनांक 25.6.1975 ते णदनांक 31.3.1977 या कालावधीत आणिबािी घोणित
किण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना कािावास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा
सन्मान/यथोणचत गौिव कििेबाबत धोिि पुढीलप्रमािे िाहील:1) आणिबािीच्या काळात एक मणहन्यापेक्षा जास्त कािावास भोगलेल्या व्यक्तींना मणसक
दहा हजाि व त्यांच्या पश्चच्यात त्यांच्या पत्नीस / पतीस पाच हजाि रुपये मानधन
दे ण्यात येईल. ति, एक मणहन्यापेक्षा कमी कािावास भोगलेल्या व्यक्तींना माणसक रुपये
पाच हजाि, ति त्यांच्या पश्चच्यात त्यांच्या पत्नीस / पतीस रुपये अडीच हजाि मानधन
दे ण्यात येईल.
2) आणिबािीच्या काळात कािावास भोगलेल्या व्यक्तींनी शपथपत्र अजासोबत जोडू न
णजल्हाणधकािी कायालयाकडे सादि किावे.अजासोबत सादि किावयाच्या शपथपत्राचा
मसुदा सोबत पणिणशष्ट्ठ “अ” मध्ये जोडला आहे.
3) णमसा अंतगणत अटक झालेल्या व्यक्तींना मानधन मंजूि किण्याचे अणधकाि संबंधीत
णजल्हाणधकािी यांना असतील. संबंधीत णजल्हाणधकािी यांच्याकडू न मानधन मंजूि
झालेल्या व्यक्तींची यादी शासनाकडे सादि कितील. सदि यादीनुसाि शासन संबंणधत
णजल्हाणधकािी कायालयास णनधी उपलब्ध करून देतील.
4) अजणदाि महािाष्ट्र िाज्यातील अणधवासी असिे आवश्चयक आहे.
5) सदि धोिि णद. 02 जानेवािी, 2018 पासून लागू िाहील.
सदि

शासन

णनिणय

महािाष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावि उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201807041158337307
असा आहे. हा शासन णनिणय णडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,

(सु. म. खाडे )
उप सणचव, महािाष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.िाज्यपाल यांचे सणचव, िाजभवन, मलबाि णहल, मुंबई,
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपि मुख्य सणचव, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.सवण मंत्री व िाज्यमंत्री यांचे खाजगी सणचव, मंत्रालय, मुंबई,
4. मा. णविोधी पक्षनेता णवधान पणििद / णवधानसभा, णवधानभवन, मुंबई,
5. मा.सवण णवधानमंडळ सदस्य, णवधानभवन मुंबई,
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6. सवण मंत्रालयीन णवभागाचे अपि मुख्य सणचव/ प्रधान सणचव/ सणचव,
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महािाष्ट्र 1, मुंबई,
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महािाष्ट्र 2, नागपूि,
9. महालेखापाल़ (लेखापणिक्षा), महािाष्ट्र 1, मुंबई,
10. महालेखापाल (लेखापणिक्षा), महािाष्ट्र 2, नागपूि,
11. सवण णवभागीय आयुक्त,
12. सवण णजल्हाणधकािी,
13. सवण पोलीस आयुक्त,
14. सवण पोलीस अधीक्षक,
15. सवण तुरुंगाणधकािी,
16. णनवासी लेखा पणिक्षा अणधकािी, मुंबई,
17. सवण णजल्हा कोिागाि अणधकािी,
18.अणधदान व लेखा अणधकािी, मुंबई,
19. सामान्य प्रशासन णवभाग, का.25, मंत्रालय, मुंबई,
20.क.अ. णवत्त णवभाग, (अथण संकल्प 13 / व्यय-4) मंत्रालय, मुंबई,
21.णनवड नस्ती/स्वासैक-1.
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पणिणशष्ट्ट “अ”
शपथपत्राचा नमुना

मी श्री/श्रीमती .....................................................................

वय......... विे

िाहिाि ...................याद्वािे प्रणतज्ञा कितो/किते की,
1. मी आणिबािीच्या काळात लोकशाहीकणिता लढा दे ताना णद. ................... ते
णद................... या कालावधीत .................................................... या कािागृहात
कािावास भोगलेला आहे .
2. सदि कािावास भोगल्याबद्दल मी आतापयंत शासनाकडू न कोितेही मानधन स्स्वकािलेले
नाही. तसेच त्यानुिंगाने कोिताही लाभ मी स्स्वकाित नाही.
3. मी वि नमूद केलेली माणहती खिी आहे. तसेच अजासोबत सादि किीत असलेली सवण
कागदपत्रे खिी आहेत.
जि मी वि णदलेली माणहती यानंति खोटी ककवा चुकीची आहे , असे आढळू न आले
ति मला दे ण्यात आलेले अथणसहाय्य शासन णनणित किेल अशा दं डनीय व्याजदिाने
येिा-या व्याजासह शासनास पित किेन, आणि जि असे किण्यास मी चुकलो/चुकले ति
ती िक्कम माझ्याकडू न वसूल किण्यात यावी. खोटी व चुकीची माणहती सादि केल्याबद्दल
आणि खोटी कागदपत्रे सादि केल्याबद्दल माझ्यावि र्फौजदािी खटला दाखल किण्यात
येईल व र्फौजदािी न्यायालयाकडू न बजावण्यात येिािी णशक्षा मला भोगावी लागेल, तसेच
मला णमळिािे मानधन बंद किण्यात येईल. याची मला पूिणत:जािीव आहे.

णठकाि: -

अजणदािाची स्वाक्षिी/ डाव्या हाताच्या अंगठ्याची णनशािी

णदनांक:-

उक्त डाव्या अंगठ्याची णनशािी माझ्या समक्ष अजणदािाने उमटवली आहे.

तहणसलदािचे नाव व स्वाक्षिी
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