
नक्षलवाद्ाांसाठी "सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजना" 
राबरवण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह रवभाग 

शासन रनणपय क्रमाांक :- एनएएक्स 0913/प्र.क्र.423/रव.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागरतक व्यार्ार कें द्र, 

कफ र्रेड, मुांबाइ - 400 005. 
रदनाांक :  26  ऑगस्ट, 2014 

वाचा :- 1) शासन रनणपय, गहृ रवभाग क्र.एनएएक्स 2000/सीाअर-112/रवशा-1 ब, रद.29 ऑगस्ट, 2005 

2) ाऄर्र र्ोलीस महासांचालक (रवशेष कृती) याांच ेर्त्र क्र.र्ोमसां/21 ाऄे/195/नक्षल ाअ.स. योजना/ 
80/2009, रद.16 सप्टेंबर, 2013 

  3) शासन रनणपय, गृह रवभाग क्र.एनएएक्स 0812/प्र.क्र.329/रव.शा.1 ब, रद.12 मे, 2014 

प्रस्तावना :- 
कें द्रीय गृह सरचवाांच्या ाऄध्यक्षतेखाली स्थार्न करण्यात ाअलेल्या समन्वय कें द्राने नक्षलवाद्ाांच्या ाअत्मसमर्पण 

धोरणाबाबत सवपसाधारण मागपदशपक तत्त्व े रवरहत केलेली ाऄसून प्रत्येक राज्याची भौगोरलक, सामारजक र्ार्श्पभमूी 
लक्षात घेाउन स्वत:ची ाअत्मसमर्पण योजना तयार करुन राबवावी ाऄस ेसूरचत केले होते. त्यानुसार शासन रनणपय, गृह 
रवभाग क्र. एनएएक्स 2000/प्र.क्र. 112/रवशा-1 ब, रद. 29 ऑगस्ट, 2005 ाऄन्वये राज्यातील नक्षलवाद्ाांसाठी  
ाअत्मसमर्पण योजना राबरवण्यात येत ाअहे. सदर योजनेस शासन रनणपय, गृह रवभाग क्र. एनएएक्स 0812/ प्र.क्र. 
329/ रव.शा.1 ब, रद.12 मे, 2014 ाऄन्वये रद. 28 ऑगस्ट, 2015 र्यंत मुदतवाढ देण्यात ाअली ाअहे.  

कें द्र शासनाने त्याांचे र्त्र क्रमाांक 18015/21/2012-एनएम-III, रद. 4 एरप्रल, 2013 ाऄन्वये ाअत्मसमर्पण 
योजनेकररता नवीन मागपदशपक सूचना रनगपरमत केलेल्या ाअहेत. त्यानुसार कें द्र शासनाची योजना रद.1 एरप्रल, 2013 
र्ासून ाऄांमलात ाअली ाऄसून ती सुरुवातीला 3 वषाकररता चालू राहणार ाअहे. कें द्र शासनाच्या या सुधाररत योजनेंतगपत 
प्रथम राज्य शासनाने खचप करावयाचा ाऄसून केलेल्या खचाची 100 % प्ररतर्तूी कें द्र शासनाच्या गहृ मांत्रालयामाफप त 
करण्यात येणार ाअहे.  

ाअत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्ाांचे प्रमाण वाढले व ाऄरधकारधक नक्षलवादी ाअत्मसमर्पर्त झाले, तर 
राज्यातील नक्षल समस्या सांर्षु्ट्टात येण्याचे ाईरिष्ट्ट सफल होाइल व ाऄशा भागाचा रवकास होाउ शकेल म्हणनू तसेच 
सदर योजना ाऄांमलात ाअल्यार्ासनू ाअतार्यंत महागााइच्या दरात मोठया प्रमाणात झालेली वाढ रवचारात घेाउन 
नक्षलवाद्ाांना ाअत्मसमर्पण योजनेंतगपत द्ावयाच्या रकमेमध्येही वाढ करणे ाअवययक झाले होते. राज्यात सध्या 
ाऄस्स्तत्वात ाऄसलेली ाअत्मसमर्पण योजना, कें द्र शासनाने रनगपरमत केलेल्या नवीन मागपदशपक सूचना ाअरण चालू 
योजना राबरवताना ाअलेला ाऄनुभव या बाबी रवचारात घेाउन सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजना राबरवण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या रवचाराधीन होता. 

.  
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शासन रनणपय :-  
कें द्र शासनाने रनगपरमत केलेल्या नवीन मागपदशपक सूचना तसेच चालू योजना राबरवताना ाअलेला ाऄनुभव 

रवचारात घेाउन नक्षलवाद्ाांसाठी सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजना खालीलप्रमाणे राबरवण्यास शासन मांजूरी देण्यात येत 
ाअहे :- 

१.  योजनेची ाईरिष्ट्य:े - सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजनेची ाईरिष्ट्ये खालीलप्रमाणे ाअहेत :-  

१) नक्षल चळवळ र्णूपर्णे बांद करणे व त्याांचे मनुष्ट्यबळ कमी करुन त्याांच्याकडे ाअकर्पषत होणाऱ्या 
स्थारनक लोकाांना या चळवळीतून बाहेर काढणे व र्नु्हा नक्षलवादाकडे वळू न देणे.   

2)  नक्षलवादी ाअत्मसमर्पर्त होण्यासाठी ाअकषपक योजना र्रुरवणे. 

3)  ाअत्मसमर्पर्त झालेल्या नक्षलवाद्ाांना र्ढुील काळामध्ये कायद्ाच ेर्ालन करणारे जबाबदार नागररक 
म्हणनू जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे. 

4)  ाअत्मसमर्पण केल्यानांतर फायदे रमळतात म्हणनू कोणीही मुिाम नक्षलवादी चळवळीत समारवष्ट्ट 
होाउन त्यानांतर ाअत्मसमर्पर्त झाल्याच ेदशपवून फायदे ाईर्भोगणार नाहीत याची काळजी घेणे.  

2. योजनेचे स्वरुर् :- सधुाररत ाअत्मसमर्पण योजनेत खालील बाबींचा समावशे ाऄसेल :- 

1) नक्षलवाद्ाांचे दलममधील स्थानानुसार बरक्षस देणे. 
2) नक्षलवाद्ाांनी केलेले गुन्हे हे राज्य, नागररक व शासनारवरुध्द ाअहेत, हे रवचारात घेता कच्च्या कैद्ाांसह 

सवांसाठी एक सवपसाधारण रशक्षा क्षमारर्त योजना जाहीर करणे. 
3) फौजदारी प्ररक्रया सांरहता कलम 321 मधील तरतुदीनुसार ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांरवरुध्दचे खटले काढून 

घेण्याबिल रवचार करणे. 

3. कायपर्ध्दती :- सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे र्ात्रता ाअवययक ाऄसेल :- 

1) महाराष्ट्र, छत्तीसगड ककवा ाअांध्रप्रदेश या राज्याांत र्ोलीस ाऄरभलेखावर नाव ाऄसलेल्या कट्टर 
नक्षलवाद्ाांर्रुतीच ही योजना लागू राहील. 

2) नक्षल समथपक ाऄथवा त्याांच्या खबऱ्याांसाठी ही योजना लागू ाऄसणार नाही.  
3) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाने त्याने केलेल्या गुन््ाांबिल, तो कायपरत ाऄसलेल्या र्ररसरातील नक्षलवाद्ाांच्या 

हालचालींबिल तसचे दलमची कायपर्ध्दती, दलममधील सदस्याांची सांख्या व नाव,े शस्त्र,े दलमचा कमाांडर, 
दलमचा ाईर्कमाांडर तसेच त्या दलमच े कायपक्षेत्र याबिलची सांर्णूप व खरी मारहती र्ोलीस ाऄधीक्षक/सक्षम 
ाऄरधकारी याांना रदल्यास सवपसाधारण रशक्षा क्षमारर्त योजनेस तो र्ात्र राहील. त्या नक्षलवाद्ाला त्याच्या 
सांघटना सदस्याांसांदभात, लर्ण्याच ेरठकाण, शस्त्रसाठा, प्ररशक्षण रशबीर, ाअश्रय देणाऱ्या व्यक्ती ाआत्यादीबाबत 
मारहती रवचारताना राज्य गुप्तवाता रवभागाचा प्ररतरनधी ाईर्स्स्थत ाऄसणे ाअवययक राहील.  

4) ाअत्मसमर्पर्त होणारा नक्षलवादी र्नु्हा नक्षलवादाकडे जाणार नाही ककवा नक्षलवाद्ाांच्या देशरवरोधी 
कारवायाांना कोणत्याही प्रकारच े सहाय्य करणार नाही ाऄशा प्रकारची शर्थ त्याने सवप लोकाांसमोर घेणे 
ाअवययक राहील. 
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5) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ास देण्यात येणारे ाअर्पथक सहाय्य हे स्थावर मालमत्ता (Fixed Assets) करण्यासाठीच 
वार्रण्यात येाइल याची दक्षता घ्यावी.  

6) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाची र्ात्रता ठररवण्याचे ाऄरधकार र्ोलीस ाऄधीक्षक याांना ाऄसतील. याबाबतची 
प्राथरमक रशफारस ाईर्रवभागीय र्ोलीस ाऄधीक्षक याांनी करावी. ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ास तात्काळ स्वरुर्ाच े
बक्षीस देण्याबाबत र्ोलीस ाऄधीक्षक याांची रशफारस ाऄांरतम राहील. 

4. ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांना द्ावयाच े बरक्षस :-  सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजनेनुसार ाअत्मसमर्पर्त 
नक्षलवाद्ाांना खालीलप्रमाणे बरक्षसाची रक्कम एक मरहन्याच्या कालावधीत देण्यात यावी:-  

                                                                                       (रक्कम रुर्यात) 
ाऄ. क्र. घटक नक्षल सदस्याांच ेर्द सुधाररत ाअत्मसमर्पण 

योजनेंतगपत द्ावयाची रक्कम 
1 2 3 4 

1.  ग्राम / एररया रक्षक दल सदस्य 1,50,000 

2.  स्थारनक सांघटन दलम (एल ओएस) 
स्थारनक गुरीला दलम (एल जीएस) 

ाऄ) कमाांडर 3,00,000 
ब) ाईर् कमाांडर 2,50,000 
क) सदस्य 2,00,000 

3.  प्लाटून दलम ाऄ) कमाांडर 4,00,000 
ब) ाईर् कमाांडर 3,00,000 
क) सदस्य 2,50,000 

4.  कां र्नी दलम ाऄ) कमाांडर 5,00,000 
ब) ाईर् कमाांडर 3,50,000 

5.  कां र्नी प्लाटून ाऄ) कमाांडर 3,50,000 
ब) ाईर् कमाांडर 3,00,000 

6.  कां र्नी दलम सदस्य 2,50,000 

7.  गटाने ाअत्मसमर्पण केल्यास एकरत्रत  
ाऄरतररक्त मदत 

ाऄ) 4 ते 9 नक्षल सदस्य 4,00,000 
ब) 10 ककवा त्यार्के्षा 
जास्त नक्षल सदस्य 

10,00,000 

8.  र्रत-र्त्नी ाऄसलेले नक्षल सदस्य याांनी     
ाअत्मसमर्पण केल्यास एकरत्रत ाऄरतररक्त मदत 

-- 1,50,000 

9.  रवभागीय सरमती ाऄ) सरचव 8 ते 10 लक्ष 
ब) सदस्य 6,00,000 

10.  राज्य सरमती ाऄ) सरचव 12,00,000 
ब) सदस्य 8,00,000 

11.  स्र्ेशल झोन सरमती ाऄ) सरचव 15,00,000 
ब) सदस्य 10,00,000 
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12.  ररजनल ब्यरुो सदस्य/ सरचव 16,00,000 

13.  कें द्रीय करमटी सदस्य/ सरचव 18,00,000 

14.  र्ोलीट ब्यरुो सदस्य/ सरचव 20,00,000 

5. ाऄरतररक्त सहाय्य :-  हत्यारासह ाअत्मसमर्पर्त झालेल्या नक्षल सदस्यास वर नमूद केलेल्या बरक्षसाव्यरतररक्त 
शस्त्रासाठी खालीलप्रमाणे ाऄरतररक्त सहाय्य एक मरहन्याच्या कालावधीत देण्यात याव े:-  

              (रक्कम रुर्यात) 
ाऄ.क्र. शस्त्र सुधाररत ाअत्मसमर्पण योजनेंतगपत 

द्ावयाची रक्कम 
1 2 3 
1.  एल.एम.जी. (LMG/ UMG/ GPMG/Pika/ RPG/ Sniper Rifle 

Similer Weapons) 
1,50,000 

2.  एके 47/57/74  रायफल 1,00,000 
3.  ाआन्सास रायफल 1,00,000 
4.  एस.एल.ाअर. रायफल 90,000 
5.  30.06 सेमी ऑटो रायफल 60,000 
6.  2 ाआांच माटार 75,000 
7.  .303/315 रायफल 25,000 
8.  स्टेनगन / काबााइनसह 75,000 
9.  रर्स्तुल/ ररव्हॉल्वर 50,000 

10.  12 बोाऄर डीबीबीएल सह 20,000 
11.  12 बोाऄर एसबीबीएल सह 15,000 
12.  8 एम.एम. रायफल 15,000 
13.  भरमार (मजल लोड गन) 5,000 
14.  ररमोट कां रोल रडव्हायसेस 6,000 
15.  रॉकेट लााँचर 35,000 
16.  रॉकेट 2,000 
17.  प्ररत गे्रनेड/ हाँडगे्रनेड 1,000 
18.  वायरलेस सांच 5,000 ते 25,000 त्याांच्या र्ल्ल्यावर 

ाअधाररत 
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19.  ाअ.ाइ.डीज 5,000 

20.  स्फोटक र्दाथप (प्ररत रक.गॅ्र.) 4,000 

21.  दारुगोळा (प्ररत नग) 50 

22.  मााइन्स 3,000 

23.  सॅटेलााइट फोन्स 25,000 

24.  VHF/HF Communication sets 10,000 

25.  Electronic Detonators 100 

26.  Other Detonators 50 

 1) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांकडील शस्त्र ेही चालू स्स्थतीत ाऄसणे ाअवययक ाअहे. शस्त्रास्त्राची रक्कम प्रचरलत 
बाजारभावानुसार सधुाररत करावयाच े ाऄरधकार रवशेष र्ोलीस महारनरीक्षक, नागर्रू र्ररक्षेत्र, नागर्रू याांना ( त्याांनी 
कें द्र सरकारच्या सांबांरधत सक्षम प्रारधकाऱ्याांशी सल्लामसलत करुन ) देण्यात येत ाअहेत.   

2) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाने दलमकडून त्याच्या जीरवताला धोका ाऄसल्याचे साांगून सांरक्षणाची मागणी 
केल्यास ाऄसे सांरक्षण त्याांना रवशेष र्ोलीस महारनरीक्षक, नागर्रू र्ररक्षते्र, नागर्रू याांच्यातफे देण्यात येाइल तसचे याच 
कारणावरुन त्याने राज्यात ाआतरत्र राहण्याच ेठररवल्यास त्याची मागणी रवचारात घेण्यात यावी.  

6. ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांसाठी र्नुवपसन योजना : - ाअत्मसमर्पर्त झालेल्या नक्षलवाद्ाांना र्ढुील काळामध्ये 
कायद्ाचे र्ालन करणारे जबाबदार नागररक म्हणनू जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे हा या योजनेचा मुख्य ाईिेश 
ाऄसल्याने त्याांच्या र्नुवपसनाची जबाबदारी घेाउन र्नुवपसन खालीलप्रमाणे करण्यात याव े:- 

1) घर ाऄथवा घरासाठी भखूांड व ाअर्पथक सहाय्य :- ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांकडे घर नसेल ककवा ते 
ाआतरत्र राहू ाआस्च्छत ाऄसतील तर राज्य / कें द्र शासनाच्या रनवासाबाबतच्या रवरवध योजनाांतगपत ज े
ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवादी र्ात्र ठरत ाऄसतील त्याांना घरे देण्यात येतील, र्रांतु ज े ाअत्मसमर्पर्त 
नक्षलवादी ाऄशा योजनाांतगपत र्ात्र ठरत नसतील तर त्याांना महसूल व वन रवभागामाफप त घर 
बाांधण्यासाठी मोफत भखूांड देण्यात येाइल व बाांधकामासाठी रु.1,00,000/- देण्यात येतील. 

2) रशक्षण :- शासनाच्या शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभागामाफप त ाआयत्ता र्रहली ते बारावी र्यंतच्या शालेय 
रवद्ार्थ्यांकररता ाऄसलेल्या सवप मोफत योजनाांचा लाभ ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांच्या मुलाांना / 
र्ाल्याांना शालेय रशक्षण व क्रीडा रवभागामाफप त देण्यात येाइल. 

3) स्वयांरोजगार :- 1) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांना ाईदररनवाहाचे साधन म्हणनू त्याांना राज्याच्या रवरवध 
स्वयांरोजगार योजनाांतगपत देण्यात येणारे फायदे, जर ते सांबांरधत योजनेच्या ाऄटींची र्तूपता करत 
ाऄसतील तर, देण्यात यावते तसेच रजल्हा बाँकेकडून त्याांना त्यासाठी ाअवययक ते कजप देण्यात याव े
तसेच स्वणपजयांती ग्राम स्वयांरोजगार योजनेंतगपत त्याांना सबरसडी देण्यात यावी.  

2) राज्य शासनाच्या रवरवध शासकीय सेवतेील र्दाांच्या सध्याच्या सेवा प्रवशे रनयमातील तरतुदींची 
र्तूपता करणाऱ्या ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांना शासकीय सवेसेाठी र्ात्र समजण्यात याव.े 
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3) र्ांतप्रधान रोजगार योजना, बीज भाांडवल योजना, खादी ग्रामोद्ोग योजना यामध्ये त्याांना रोजगार 
ाईर्लब्ध करुन देण्यात येाइल. त्याकररता रोजगार व स्वयांरोजगार रवभाग, सामारजक न्याय व रवशेष 
सहाय्य रवभाग, ग्रामरवकास व जलसांधारण रवभाग याांच्यामाफप त सांबांरधत योजनाांतगपत ाअत्मसमर्पर्त 
नक्षलवाद्ाांना सवपतोर्री मदत देण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येाइल.  

4) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांच्या र्नुवपसनासाठी शासनाच्या रनररनराळ्या योजनाांतगपत देण्यात येणाऱ्या 
मदत वस्तू (घर, भखूांड ाआ.) राज्य सहकारी बाँकेकडे तारण ठेवल्या जातील. ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवादी 
र्नु्हा नक्षलवादाकडे वळला ककवा नक्षलवाद्ाांना गुप्तर्णे मदत करताना ाअढळला तर त्याला 
र्नुवपसनासाठी रदलेल्या घर, भखूांड ाआ. वस्तू ाअर्ोाअर् जप्त होाउन राज्य शासन/राज्य सहकारी 
बाँकेकडे यथास्स्थती जमा होतील. 

7. योजनेची ाऄांमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येाइल :-  ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांची र्डताळणी व त्याांच्या 
र्नुवपसन कायाची ाऄांमलबजावणी करण्यासाठी शासन रनणपय, गृह रवभाग क्रमाांक एनएएक्स 1013/प्र.क्र.462/रवशा1ब,  

रदनाांक 28 फेब्रवुारी, 2014 ाऄन्वये खालीलप्रमाणे र्डताळणी व र्नुवपसन सरमती गरठत करण्यात ाअली ाअहे :- 

(1) ाऄर्र र्ोलीस महासांचालक (रव.कृ.) /  - ाअत्मसमर्पण व  
 रवशेष र्ोलीस महारनरीक्षक (न.रव.ाऄ.)   र्नुवपसन ाऄरधकारी  
(2) प्रधान सरचव / सरचव (रवशेष), गृह रवभाग   - सदस्य 
(3) रजल्हारधकारी     - सदस्य 
(4) कें द्रीय सशस्त्र र्ोलीस दलाचा प्ररतरनधी   -  सदस्य 
(5) र्ोलीस ाऄधीक्षक        -  सदस्य-सरचव 

१) कें द्रीय सशस्त्र र्ोलीस दलाच्या कोणत्याही घटकासमोर, रजल्हादांडारधकारी, र्ोलीस ाऄधीक्षक, 
र्ररक्षेरत्रय ाईर्महारनरीक्षक / महारनरीक्षक, रवशेष र्ोलीस महारनरीक्षक ( नक्षल रवरोधी ाऄरभयान ) / ( रवशेष 
शाखा ), ाईर् महारनरीक्षक ( रवशेष शाखा ), र्ोलीस ाऄधीक्षक ( रवशा ), ाईर्रवभागीय दांडारधकारी, ाईर्रवभागीय 
र्ोलीस ाऄरधकारी ककवा राज्य शासनाने नामरनदेरशत केलेल्या ाऄरधकाऱ्याांसमोर नक्षल सदस्य ाअत्मसमर्पण 
करु शकतील. नक्षल सदस्य हा राज्याबाहेरील सांरक्षण दलासमोर ाऄथवा कें द्रीय सशस्त्र र्ोलीस दलासमोर 
सुद्धा ाअत्मसमर्पण करु शकेल. ाऄसे ाऄरधकारी सदर नक्षल सदस्याची सरवस्तर मारहती रवरहत नमुन्यात भरुन 
ती ाअत्मसमर्पण व र्नुवपसन ाऄरधकारी  याांचकेडे सुर्दूप करतील व ाअत्मसमर्पण व र्नुवपसन ाऄरधकारी ाऄशा 
ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांच्या र्वूरेतहासाची र्डताळणी सांबांरधत सक्षम ाऄरधकारी / दल याांचेकडून करुन 
घेतील. 

2) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाने ज्या ाऄरधकाऱ्याकडे ाअत्मसमर्पण केले ाऄसेल त्या ाऄरधकाऱ्याने त्यास 
तात्काळ र्ोलीस सांरक्षण र्रुवाव े व त्या नक्षल सदस्याची सवप सरवस्तर मारहती ाअवययक रवरहत नमुन्यात 
भरण्यासाठी ती प्राप्त करुन नांतर त्या नक्षल सदस्यास राांरझट कॅम्र्मध्ये ाअत्मसमर्पण व र्नुवपसन ाऄरधकारी 
याांचेकडे र्ाठवाव.े याबाबतचा ाऄनुर्ालन ाऄहवाल 15 रदवसाांत सादर करावा.  

3) रजल्हादांडारधकारी, र्ोलीस ाऄधीक्षक व राज्य गपु्तवाता रवभागाचा प्ररतरनधी याांची सरमती 
ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांरवषयी खात्री करुन घेाउन नक्षलवादी खरोखर ाअत्मसमर्पर्त झाले ाअहेत ककवा 
रदशाभलू करीत ाअहेत याबाबत खात्री करेल. 
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4) ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांना वर नमूद केलेल्या योजनाांसांदभात लाभ रमळण्यासाठी प्राधान्य देण्यात 
याव े तसेच ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांच्या सवप हालचालींवर तसेच त्याांच्या वागणकुीवर र्नुवपसन केल्यानांतर 
रकमान 1 वषप बारकााइने लक्ष ठेवाव.े 

5) वर नमूद केलेल्या प्रत्येक योजनेची ाऄांमलबजावणी, ज्या यांत्रणेकडून त्या योजनेची ाऄांमलबजावणी 
केली जाते (ाईदा. रजल्हा ग्राम रवकास सांस्था, रजल्हा र्ररषद ाआ.), त्याच यांत्रणेकडून केली जााइल. 
ाअत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्ाांना वरील योजनाांचा लाभ रमळवून देण्याची जबाबदारी सांबांरधत 
रजल्हारधकाऱ्याांची राहील. ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांना वरील योजनाांचा ाऄल्र्ावधीत जास्तीत जास्त लाभ 
रमळावा यादृष्ट्टीने रजल्हारधकाऱ्याांनी प्रयत्न करावते. 

8. खटल ेकाढून घेण्याबाबत रशफारस करणारी सरमती :- ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांरवरुद्ध न्यायालयात दाखल 
ाऄसलेल्या गांभीर खटल्याांची न्यायालयीन प्ररक्रया रवरहत र्द्धतीनुसार सरुु ठेवण्यात येाइल. ाअत्मसमर्पर्त 
नक्षलवाद्ाांना त्याांच ेसांबांरधत न्यायालयीन कामकाजासाठी शासन रनाःशुल्क कायदेशीर सेवा / वकील ाईर्लब्ध 
करुन देाइल. या खटल्याांचा जलदगतीने रनर्टारा होण्यासाठी जलदगती न्यायालयाांची स्थार्ना करण्यात 
येाइल. 

ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांवर दाखल करण्यात ाअलेले खटले त्याांचे गुन््ाचे स्वरुर् र्ाहून ते काढून 
घ्यावते ककवा कस ेयाबाबत रशफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सरमती गरठत करण्यात यावी :- 
(1) सांबांरधत रजल््ाच ेरजल्हादांडारधकारी    - ाऄध्यक्ष 
(2) रजल्हा सरकारी वकील     - सदस्य 
(3) र्ोलीस ाऄधीक्षक      - सदस्य-सरचव 
सदर सरमतीने  प्रकरणरनहाय ाअढावा घेाउन याबाबत ाअर्ली रशफारस करावी. 

9. रवशेषारधकार :- 
(1) नक्षलवादी भागाच्या रवकासासाठी रनयोजन रवभागातफे जो रनयतव्यय ाईर्लब्ध करण्यात येाइल त्या 

रनयतव्ययामधून ाअत्मसमर्पर्त नक्षलवाद्ाांकररता चालू ाअर्पथक वषासाठी रुर्ये 241.00 लक्ष ाआतकी ाऄथपसांकल्र्ीय 
तरतूद करुन तेवढा रनधी राखून ठेवण्याच ेव त्याचा रवरनयोग करण्याबाबतचे ाऄरधकार रवभागीय ाअयुक्त, नागर्रू याांना 
प्रदान करण्यात यावते. या रनधीच्या तरतुदींची कायपवाही रनयोजन रवभागाने करावी. 

(2) सदर ाअत्मसमर्पण योजनेंतगपत नमूद केलेल्या रवरवध योजनाांकररता लाभार्थ्यांसाठी ज ेरनकष रवरहत 
करण्यात ाअले ाअहेत त्यामध्ये समर्पर्त नक्षलवादी बसत नसेल तर त्याचे र्नुवपसनाच ेाईिेश लक्षात घेाउन ाऄशा ाऄटी 
रशथील करण्याचे ाऄरधकार रजल्हारधकाऱ्यास देण्यात येत ाअहेत. मात्र ाऄशा प्रत्येक प्रसांगी त्याने सांबांरधत प्रशासकीय 
रवभागास तसेच गृह रवभागास कळरवणे ाअवययक राहील. 

(3) ही योजना लागू करण्यात येण्याच्या रदनाांकार्वूी ाअत्मसमर्पर्त झालेल्या नक्षलवाद्ाांसाठी या 
योजनेतील तरतुदी लागू राहणार नाहीत. 

10. प्ररसध्दी :- सदर ाअत्मसमर्पण योजना यशस्वी होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून मुख्य कायपकारी ाऄरधकारी, रजल्हा 
र्ररषद, रजल्हारधकारी, या योजनेत सहभागी सांबांरधत रवभागाचे रजल्हा स्तरावरील ाऄरधकारी याांनी व्यार्क स्तरावर 
प्ररसद्धी द्ावी.  

11. सदर योजना रदनाांक 01 एरप्रल, 2013 र्ासनू ाऄांमलात ाअणण्यात येत ाअहे. 
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12.   शासन रनणपय, गृह रवभाग क्रमाांक एनएएक्स 2000/सीाअर-112/रवशा-१ ब, रदनाांक 29 ऑगस्ट, 2005 
मधील तरतुदी रदनाांक 31 माचप, 2013 र्यंत लागू राहतील. शासन रनणपय, गृह रवभाग क्रमाांक एनएएक्स 
0812/प्र.क्र.३२९/रव.शा.१ ब, रदनाांक 12 मे, 2014 याद्वारे रि करण्यात येत ाअहे.  

13. यावरील खचप “मागणी क्रमाांक बी-१, 2055 र्ोलीस - ( ०० )  ( १०९ ) रजल्हा र्ोलीस ( ०० ) ( ०१ ) रजल्हा 
र्ोलीस बल, २०, ाआतर प्रशासकीय खचप ( २०५५ ०१६८ ) या लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यावा. 

14. हा शासन रनणपय रवत्त रवभागाच्या सहमतीने व त्याांच्या ाऄनौर्चाररक सांदभप क्रमाांक २३७/१४/व्यय-७, रदनाांक 
16 मे, 2014 ाऄन्वये रनगपरमत करण्यात येत ाअहे.  

सदर शासन रनणपय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर ाईर्लब्ध करण्यात 
ाअला ाऄसनू त्याचा सांकेताक 201408221252598729 ाऄसा ाअहे. हा शासन रनणपय रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत 
करुन काढण्यात येत ाअहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यर्ाल याांच्या ाअदेशानुसार व नावाने,  

     ( ब.रद.ाईमाटे ) 
 ाईर् सरचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेप्रधान सरचव 
2. मा.ाईर् मुख्यमांत्री याांच ेसरचव 
3. मा.मांत्री ( गृह ) / मा.राज्यमांत्री ( गृह ) याांच ेखाजगी सरचव 
4. सवप मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सरचव 
5. मुख्य सरचव, महाराष्ट्र शासन 
6. सवप ाऄर्र मुख्य सरचव / प्रधान सरचव / सरचव, सवप मांत्रालयीन रवभाग 
7. सवप रवभागीय ाअयकु्त 
8. र्ोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबाइ 
9. ाऄर्र र्ोलीस महासांचालक ( रवशेष कृती ), महाराष्ट्र राज्य, मुांबाइ 

10. सवप रजल्हारधकारी 
11. रवशेष र्ोलीस महारनरीक्षक, नक्षल रवरोधी ाऄरभयान, नागर्रू 
12. र्ोलीस ाईर् महारनरीक्षक, गडरचरोली र्ररक्षते्र, नागर्रू 
13. सवप र्ोलीस ाअयुक्त 
14. सवप र्ोलीस ाऄधीक्षक 
15. महालेखार्ाल, महाराष्ट्र -1/2 ( लेखार्ररक्षा / लेखा व ाऄनुज्ञेयता ), मुांबाइ / नागर्रू 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16. रनवासी लेखा र्रीक्षा ाऄरधकारी, मुांबाइ 
17. सवप कोषागार ाऄरधकारी 
18. ाऄरधदान व लेखा ाऄरधकारी, मुांबाइ 
19. रवत्त रवभाग (व्यय-७), मांत्रालय, मुांबाइ 
20. सवप सह सरचव / ाईर् सरचव / ाऄवर सरचव / कक्ष ाऄरधकारी, गृह रवभाग 
21. रनवडनस्ती ( रवशा-१ ब ) 
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