शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी उणे प्राधिकार पत्रावर
रक्कम काढण्यासाठी कॅशफ्लो धवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन धवभाग
शासन धनणणय क्रमाांक :- एससीवाय-2015 / प्र.क्र.138/म-7,
मांत्रालय, मांबई- 400 032.
धिनाांक :-30 एधप्रल, 2015
वाचा :- 1) शासन धनणणय क्रमाांक :- एससीवाय-2014/प्र.क्र.114/म-7, धिनाांक 09 मे, 2014
प्रस्तावना :शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी प्रत्येक पात्र प्रकरणात मृतकाच्या वारसास शासनाकडू न
रू.1.00 लक्ष (रू.एक लक्ष फक्त) मित िे ण्यात येणाऱ्या लेखाधशर्षांतगणत सन 2014-15 या आर्थिक
वर्षासाठी उणे प्राधिकार पत्रावर िे यके पारीत करण्याबाबतची सधविा चालू होती. सिर सधविा सन
2015-16 या आर्थिक वर्षात चालू ठे वण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधिन होती.
शासन धनणणय :शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी वारसाांना तातडीने मित

िे ण्यात येणाऱ्या सहाय्यक

अनिानापोटी मागणी क्रमाांक सी-5, मख्य लेखाधशर्षण 2235, सामाधिक सरक्षा व कल्याण-02समािकल्याण-104- वृद्ध, अपांग व धनराश्रीताांचे कल्याण (00) (03)- आत्महत्या केलेल्या
शेतकऱ्याांच्या वारसाांना धवत्तीय सहाय्य- 31 - सहाय्यक अनिान (2235 3195) (योिनेत्तर) (ित्तमत)
या लेखाधशर्षाखाली सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात रू.17,00,000/- (रूपये सतरा लाख फक्त)
एवढ्या रकमेची तरतूि करण्यात आली आहे . सिर तरतूि धवभागीय आयक्त याांना धववरणपत्र “अ”
मध्ये नमूि केल्यानसार धवतरीत करण्यात येत आहे.
2.

नाधपकी, किणबािारीपणा व किण परतफेडीचा तगािा या तीन

कारणाांमळे झालेल्या

शेतकरी आत्महत्याांच्या प्रकरणाांत धवहीत कायणवाही पूणण करून आत्हत्या्रसस्त शेतकऱ्याांच्या वारसाांना
मित िे ण्यात यावी.
3.

या प्रयोिनािण होणारा खचण भागधवण्यासाठी सिर तरतूि परेशी नसल्याने तातडीने मित

िे ण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनिानाची िे यके सन 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठी उणे प्राधिकार
पत्रावर िे यके पाधरत करण्याबाबतची सधविा सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात सद्धा चालू ठे वण्याची
मांिूरी धवत्त धवभागाने धिली आहे.
4.

मख्य लेखाधशर्षण 2235 3195 खाली सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार

पत्रावर िे यके काढू न केलेल्या खचाचा धहशेब ठे वण्याची िबाबिारी धवभागीय आयक्त /
धिल्हाधिकारी याांनी कायालयातील िबाबिार अधिकाऱ्यावर सोपवावी व त्याांनी धडसेंबर, 2015
अखेर या लेखाधशर्षाखाली केलेला प्रत्यक्ष खचण व गेल्या तीन वर्षातील िानेवारी ते माचण या
िरम्यानच्या पात्र प्रकरणाांच्या आकडे वारीवर आिारीत सरासरी अपेधक्षत खचण धनधित करून सांपूणण
वर्षांतील खचाचा (प्रत्यक्ष + अांिाधित) तपधशल शासनास कळवावा सिर तपधशलाच्या आिारे

शासन ननर्णय क्रमाांकः एससीवाय-2015 / प्र.क्र.138/म-7,

धविानमांडळास परवणी मागणी / खचाचे सिारीत अांिाि सािर करण्यात येतील व त्याच्या
अचूकतेची िबाबिारी धवभागीय आयक्त कायालयाची राहील.
5.

हे आिे श धवत्त धवभागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौपचारीत सांिभण क्रमाांक164/2015/

व्यय- 9, धिनाांक 24.04.2015 अन्वये धनगणधमत करण्यात येत आहे.
6.

सिर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201504301625128919 असा आहे. हा आिे श
धडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्टाचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार व नावाने.
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Digitally signed by Prakash B
Surwase
DN: CN = Prakash B Surwase, C =
IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU =
Deputy Secretary
Date: 2015.04.30 16:28:46 +05'30'

(प्रकाश सरवसे)
उपसधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1) सवण धवभागीय आयक्त
2) सवण धिल्हाधिकारी
3) सवण धिल्हा कोर्षागार अधिकारी
4) महालेखापाल- 1/2 (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मांबई / नागपूर
5) महालेखापाल- 1/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मांबई / नागपूर
6) सांचालक, लेखा व कोर्षागार, मांत्रालय, मांबई
7) प्रिान सधचव (व्यय), धवत्त धवभाग, मांत्रालय, मांबई
8) उप सधचव (अिण-6), धवत्त धवभाग, मांत्रालय, मांबई
9) उप सधचव (ब-1/2), महसूल व वन धवभाग, मांत्रालय, मांबई
10) अवर सधचव (म-3/म-11), महसूल व वन धवभाग, मांत्रालय, मांबई
11) धनवडनस्ती म-7, कायासन
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शासन ननर्णय क्रमाांकः एससीवाय-2015 / प्र.क्र.138/म-7,

शासन धनणणय क्रमाांक :- एससीवाय-2015 / प्र.क्र.138 /म-7,
धिनाांक :-30 एधप्रल, 2015
धववरणपत्र- “अ”
अ.क्र.

धवभागीय आयक्त तिा धनयांत्रक अधिकारी

धवतरीत अनिानाची रक्कम
(रू.लाखात)

1

कोंकण

01.00

2

पणे

02.00

3

नाधशक

3.50

4

औरांगाबाि

3.50

5

अमरावती

3.50

6

नागपूर

3.50

एकूण

17.00
*****
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