शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी
विशेष मदतीचय कय्यक्रम रयबविणेबयबत.
महयरयष्ट्र शयसन
महसूल ि िन विभयग
शयसन वनणय् क्रमयांक :- एससीिय्- 2015/ प्र.क्र.119/म-7 (भयग -2)
मांत्रयल्, मांबई- 400 032.
वदनयांक :- 24 जलै, 2015
प्रस्तयिनय :रयज््यतील मयगील 2-3 िषातील दष्ट्कयळ, गयरपीट, अिकयळी पयऊस इत््यवद नैसर्गगक
आपत्तीमळे बयवित शेतक-्यांच््य आत्महत््य विचयरयत घेऊन त््य रोखण््यसयठी क्षेवत्र् कय्यक्रमयत
अमलयग्र बदल करुन कटां बवनहय् उपय््ोजनयांसयठी पवरणयमकयरक असे निीन पॅकेज त्यर
करणे, तसेच आत्महत््यग्रस्त क्षेत्रयतील नैरयश््यने ग्रयसलेल््य शेतकऱ्यांचे मनोबल उां चयिणे / अशय
शेतकऱ्यांनय नैरयश््यतून बयहेर कयढणे / त््यांच््यमध््े जगण््यसयठीचय आत्मविश्वयस वनमाण करणे
्यसयठी क्षेवत्र् स्तरयिरून विविि उपय््ोजनय करणे आिश््क आहे. त््यनसयर आत्महत््यग्रस्त
क्षेत्रयसयठी वजल्हयस्तरी् / ग्रयमस्तरी् सवमत््य, बळीरयजय चेतनय अवभ्यन रयबविणे, पथदशी
प्रकल्पयांतगयत ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ययतील उप विभयगयसयठी नेमलेल््य सवचि दजाच््य
अविकयऱ्यांच््य प्रस्तयियस कय्ोत्तर मांजूरी दे णे ि िरील दोन वजल्ययांसयठी शेतकरी
आत्महत््यबयबतचे कयमकयज करण््यकरीतय विशेष कक्ष स्थयपन करणे इत््यदी बयबी शयसनयच््य
विचयरयविन होत््य.
शयसन वनणय् :शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी पथदशी प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचय कय्यक्रम
रयबविणेबयबत खयलीलप्रमयणे शयसनयने वनणय् घेतलय आहे.
2.

पथदशी प्रकल्पयांतगयत शयसनयने शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य होणयऱ्य वजल्ययकरीतय विविि

उपय््ोजनय करण््यच््य अनषांगयने ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ययची वनिड केलेली असून
त््यअांतगयत खयलीलप्रमयणे उपय््ोजनय करण््यत ्ेत आहेत.
2.1 वजल्हयस्तरी् सवमती
वजल्हयस्तरी् सवमतीची रचनय ि कय्यकक्षय खयलीलप्रमयणे आहे.
वजल्हयस्तरी् सवमतीची रचनय:1) वजल्हयविकयरी - अध््क्ष
2) पोलीस अविक्षक
3) मख्् कय्यकयरी अविकयरी, वजल्हय पवरषद
4) उपमख्् कय्यकयरी अविकयरी, वजल्हय पवरषद (पांचय्त)
5) उपमख्् कय्यकयरी अविकयरी, वजल्हय पवरषद (म.बय.क.)
6) वजल्हय समयजकल््यण अविकयरी
7) वजल्हय कृषी अविकयरी
8) वजल्हय शल्् वचवकत्सक
9) वजल्हय आरोग्् अविकयरी
10)

वजल्हय उप वनबांिक

11)

वनियसी उप वजल्हयविकयरी- सदस्् सवचि
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सवमतीची कय्यकक्षय :1)

त्रस्त कटां ब ओळखण््यसयठी ग्रयमस्तरी् सवमतीमयर्यत सिेक्षण करुन ्यदी बनविणे.

2)

शेती विष्क शयसकी् ्ोजनय, कमी खचाच््य कोरडियहू शेतीबयबत मयवहती सिय
गयियांमध््े दे णे.

3)

सयमूवहक विियहयचे महत्ि, व््सनमक्ती इत््यदीबयबत भजन वकतयन , पथनयट्य ्य
मयध््मयतून सिय गयियांमध््े मयवहती दे ण््यचय उपक्रम रयबविणे.

4)

ग्रयम स्तरयिर नेमलेल््य सवमतीच््य कयमकयजयचय वन्वमत आढयिय घेणे.

5)

त्रस्त कटां बयतील प्रमख व््क्तीलय समपदे शन करण््यबयबतचे वन्ोजन ि कय्यक्रम
रयबविणे.

6)

वजल्हय शल््वचवकत्सक ्यांचे मयर्यत ठरयविक कयलयांतरयने गयिोगयिी स्ियस््् वशबीरे
आ्ोवजत करून मयनसोपचयर तज््यांची तसेच समयजसेिकयांची सेिय ्य वशबीरयत
उपलब्ि करून दे णे.

7)

्यदीतील कटां बयनय पयत्रतेनसयर सांज् गयांिी वनरयियर ्ोजनय, अन्नसरक्षय ्ोजनय
इत््यदी ्ोजनयांचय िै्क्क्तक लयभ वमळे ल ्यचय खयत्री करणे.

8)

वजल्हय कृषी अविकयरी ्यांनी शेतकऱ्यांनय आिवनक पद्धतीने कमी खचाचय ि कमीत
कमी पयणी ियपरून जयस्तीत जयस्त पीक घेण््यबयबतचे शेती विष्क प्रवशक्षणयचे
कय्यक्रम प्रत््ेक गयियत रयबियिेत.

9)

केंद्र सरकयर तसेच रयज्् शयसनयमयर्यत रयबविण््यत ्ेणयऱ्य विविि शेती विष्क
्ोजनयांची / सो्ी सिलतींबयबतची मयवहती शेतकऱ्यांनय अिगत करून दे ऊन त््यांचय
लयभ जयस्तीत जयस्त शेतकऱ्यांनय होईल ्यबयबतची कय्यियही करण््यत ्यिी.

10)

सदर सवमतीस त््यांच््य वजल्ह्यत असलेल््य सेियभयिी सांस्थय, रस्ट, कांपन््य, उद्ोग

सांस्थय इत््यदी कडू न CSR द्वयरे वनिी उभय करण््यस ि त््यचय ियपर िरील

बयबींसयठी करण््यचे

अविकयर रयहतील.
11)

प्रत््ेक शेतकरी सहकयरी सोसय्टीचय सभयसद होण््यस प्रिृत करण््यसयठी सभयसद
मोहीम रयबविणे.
िरील जबयबदयऱ्य पयर पयडण््यसयठी ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्हय सवमतीकडे दरिषी

रु.10 कोटी वनिी(untied) उपलब्ि करुन दे ण््यत ्ेईल. ्यतील 10 % रक्कम आिश््कतेनसयर
घ््यि्यच््य कांत्रयटी करयरयिरील कमयचयऱ्यांच््य खचासह प्रशयसकी् खचासयठी असेल. सदर
वनिीचय ियपर सवमतीने गयियतील भजनी मांडळ, ककतयन इत््यदी रुढी/परांपरय ्यांच््य पनरुज्जीिन
करण््यकवरतय करयिय. ्यबयबत मयगयदशयक सचनय स्ितांत्रपणे वनगयवमत करण््यत ्ेतील.
2.2 ग्रयमस्तरी् सवमती
ग्रयमस्तरी् सवमतीची रचनय ि कय्यकक्षय खयलीलप्रमयणे आहे.
ग्रयमस्तरी् सवमतीची रचनय:1)

अध््क्ष - सरपांच

2)

गयियतील चयर प्रवतष्ट्ठीत व््क्ती ि तीन मवहलय
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3)

गयियत असल््यस मयजी सैवनक / िकील / डॉक्टर

4)

गयियतील दोन शेतकरी

5)

गयियतील मवहलय बचत गटयची अध््क्षय

6)

तलयठी

7)

पोलीस पयटील

8)

अांगणियडी सेविकय

9)

आशय कय्यकती

10)

कृषी सहयय््क

11)

ग्रयम सेिक - सदस्् सवचि

सवमतीची कय्यकक्षय :1)

नयवपकी, कजयबयजयरीपणय ि आर्गथक सांकट इत््यदीने त्रस्त कटां बे ओळखणे ि त््यांची
्यदी बनविणे, शयसनयने वदलेल््य मयगयदशयक सचनयांनसयर गयियतील सिात त्रस्त असे 2-3
टक्के कटां बयांच््य ्यद्यय बनविण््यची जबयबदयरी पणयपणे ग्रयमस्तवर् सवमतीची असून वजल्हय
ककिय रयज्् पयतळीिरून हस्तक्षेपही होणयर नयही ि

2)

जबयबदयरीही घेतली जयणयर नयही.

अशय त्रस्त कटां बयची कित नसल््यस गयियतील लोकयांच््य सहभयगयतन पेरणी करुन
घेणे.

3)

समपदे शनयच््य मयध््मयतन शेतकऱ्यलय आत्महत््ेपयसन परयिृत्त करणे. आर्गथक,
सयमयवजक, कौटां वबक इत््यदी विविि कयरणयस्ति नैरयश््ग्रस्त शेतकरी ि त््यच््य
कटां वब्यांचे,सेियभयिी सांस्थय, सयमयवजक सांस्थय, सयमयवजक कय्यकते ि तत्सम प्रवतष्ट्ठीत
व््क्तींच््य मयध््मयतून सवमतीने प्रबोिन /समपदे शन करण््यची ्ोजनय गयियत रयबविणे.

4)

सवमतीने सणसदीच््य िेळी शयसन मयन्् शयहीर, लोककलयमांच, कलयपथक अशय
मयध््मयतून करमणूकीचे कय्यक्रम आ्ोवजत करून त््यतून शेतकऱ्यांचे सयमयवजक
आर्गथक इत््यदी समस््यांविष्ी प्रबोिन करणे.

5)

शेतकऱ्यांच््य

मयनवसक

तणयिमक्तीसयठी

विविि

सेियभयिी

सांस्थेमयर्यत

तणयिमक्ती ि व््सन मक्तीचे कय्यक्रम आ्ोवजत करणे.
6)

वन्वमतपणे कयमकयज करून ्यबयबतचय अहियल वजल्हयस्तरी् सवमतीस सयदर
करणे.
रयज्् शयसनयकडू न प्रत््ेक गयियच््य सवमतीस रु 1.00 लक्ष ठोक रक्कम उपलब्ि करण््यत

्ेईल. सदर रकमेचय ियपर आर्गथक सांकटयत असलेल््य कटां बयलय सहयय्् करणेसयठी ि आत्महत््य
रोखण््यसयठी ियपरण््यची मभय रयहील ्यबयबत मयगयदशयक सचनय स्ितांत्रपणे वनगयवमत करण््यत
्ेतील.
3.

बळीरयजय चेतनय अवभ्यन
शेतकऱ्यांनय िीर दे ऊन त््यांच््य मनयमध््े जगण््यची प्रेरणय वनमाण करुन त््यांनय

आत्महत््ेपयसून परयिृत्त करण््यसयठी वजल्हयस्तरयिर सवमती गवठत करुन सदर सवमतीद्वयरे
बळीरयजय चेतनय अवभ्यन रयबविण््यत ्यिे.
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बळीरयजय चेतनय अवभ्यन सवमतीची रचनय, सवमतीचे कय्य ि बळीरयज चेतनय अवभ्यनयत
समयविष्ट्ट व््क्क्तचय तपशील ि अवभ्यनयचे उद्दीष्ट्ट्ये खयलीलप्रमयणे आहे त :सवमतीची रचनय :1. पयलक मांत्री

-

अध््क्ष

2. अध््क्ष, वजल्हय पवरषद

-

सदस््

3. वजल्ययतील सिय खयसदयर/आमदयर

-

सदस््

4. वजल्हयविकयरी

-

सदस्् सवचि

5. मख्् कय्यकयरी अविकयरी, वजल्हय पवरषद

-

सदस््

6. अप्पर वजल्हयविकयरी

-

सदस््

7. अिीक्षक कृवष अविकयरी

-

सदस््

8. उप विभयगी् अविकयरी

-

सदस््

9. वजल्हय मयवहती अविकयरी

-

सदस््

10. विशेष समयज कल््यण अविकयरी

-

सदस््

11. अिीक्षक, रयज्् उत्पयदन शल्क

-

सदस््

12. वजल्हय पत्रकयर सांघयचे अध््क्ष

-

सदस््

13. प्रकल्प अविकयरी, ए.आ.वि.प्र.

-

सदस््

14. स्ि्ांसेिी सांस्थयांचे 3 प्रवतवनिी

-

सदस््

15. वजल्ययतील 3 प्रभयिी व््क्ती

-

सदस््

16. वनियसी वजल्हयविकयरी

-

सदस््

सवमतीचे कय्य :1. अवभ्यनयिर दे खरेख ठिणे.
2. अवभ्यनयची प्रभयिी अांमलबजयिणी होण््यकवरतय पूरक सूचनय, शयसन वनणय्,
पवरपत्रक गरजेनसयर वनगयवमत करण््यची कय्यियही करणे, अवभ्यनयचे प्रचयर प्रसयर
वन्ोजन ि अांमलबजयिणी करणे.
3. अवभ्यनयच््य स्िरुपयत आिश््क ते बदल करणे.
4. अवभ्यनयत सहभयग घेतलेल््य ि उल्लेखनी् कयमवगरी केलेल््य व््क्ती / सांस्थय
्यांनय पयवरतोषकयसयठी वनिड करणे.
5. पयवरतोषक वितरण समयरां भ आ्ोवजत करून पयवरतोषक वितवरत करणे.
बळीरयजय चेतनय अवभ्यनयत समयविष्ट्ट व््क्ती ि सांस्थय
(1) ्शोगयथय घडविणयरे ि सयांगणयरे शेतकरी.
(2) खांबीरपणे उभी रयहीलेली आत्महत््यग्रस्त शेतकऱ्यांची पत्नी िय त््यांची मले
(3) प्रिचनकयर, नयटककयर, गय्क, पथनयट्य पथक, वकतयनकयर, व््यख््यते
इत््यवद.
(4) िृत्तपत्रे, वन्तकयवलकयतून वलखयण करणयरे, िृत्तपत्रयचे स्तांभ लेखक.
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(5) सयमयवजक / सयांस्कृवतक सांस्थय
बळीरयज चेतनय अवभ्यनयची उद्दीष्ट्ट्ये
(1) शेतक-्यांचे मनोबल उां चयिणे ि शेतक-्यांच््य मनयमध््े जगण््यची प्रेरणय
वनमाण करणयरे सयवहत्् वनर्गमतीलय प्रोत्सयहन दे णे.
(2) अशय आश्यच््य बयतम््य, लेखमयलय वलवहणे, पत्रकयर/लेखकयांनय प्रोत्सयहन
दे णे.
(3) शेतकऱ्यांनय जगण््यची प्रेरणय दे णयरी व््यख््यने, पथनयट्य, कथय कथन,
वकतयनकयर,नयटककयर, प्रिचनकयर ्यांनय प्रोत्सयहीत करुन अविकयविक कय्यक्रम
घडिून आणणे.
(4)

शेतकऱ्यांच््य मनयमध््े सकयरयत्मक विचयर, लढयिू िृत्ती ियढविण््यकवरतय
ियतयिरण वनमाण करणे.

4.

्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ययतील वजल्हयविकयरी कय्ाल्यत अिषयणयमळे बयवित

शेतकऱ्यांचे कयमकयज करण््यकवरतय विशेष कक्ष स्थयपन करण््यत ्यिय. सदर कक्ष वकमयन उप
वजल्हयविकयरी अथिय वजल्हय कृवष अविकयरी ्यांचय अविपत््यखयली ठे िून त््यकवरतय आिश््क
कमयचयरीिृद
ां नेमण््यत ्यिय. हय कक्ष वकमयन 03 िषाकवरतय कय्यरत ठे िण््यत ्यिय.
5.

्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ह्यतील उपविभयग वनहय् नेमण््यत आलेल््य सवचि

दजाच््य

अविकयऱ्यांनय

शयसन

पवरपत्रक

क्रमयांक

एससीिय्-2015/प्र.क्र.169/म-7,वद.

06.05.2015 नसयर प्रदयन केलेल््य अविकयरयतील अ.क्र. 1 ि 2 िगळण््यत ्ेत आहेत. तसेच
मवहन््यतन एकदय अप्पर मख्् सवचि (कृवष) ्यांच््य अध््क्षतेखयली ्य सिय सवचियांच््य सवमतीची
बैठक घेऊन अक्स्तियत असलेल््य शयसन वनणय् / पवरपत्रक इत््यदी मध््े कयही बदल करण््यची
आिश््कतय असल््यस तसे सांबांिीत विभयगयस सचिेल ि त््यनसयर बदल करणे सांबांिीत
प्रशयसकी् विभयगयिर बांिनकयरक रयहील.
6.

्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ययतील िरीलप्रमयणे पवरच्छे द क्रमयांक 2 नसयर वन्क्त

केलेल््य सवमतीस कयमकयजयवनवमत्त Untied वनिी खयलील लेखयवशषाखयली उपलब्ि करून
दे ण््यत ्ेईल.
लेखयवशषय- महसूल ि िन विभयग - मयगणी क्रमयांक सी-5
2235, सयमयवजक सरक्षय ि कल््यण
02, समयजकल््यण
104, िृध्द, अपांग ि वनरयश्रीतयांचे कल््यण
(00) (05) शेतकरी आत्महत््य रोखण््यसयठी करयि्यच््य उपय््ोजनय
7.

आत्महत््यप्रिण

भयगयतील

आत्महत््य

रोखण््यच््य

अनषांगयने

िरील

सांबांवित

वजल्हयविकयऱ्यांनी िरील ्ोजनयांच््य अांमलबजयिणी करण््यबयबत ्ोग्् ती कय्यियही तयतडीने
करयिी.
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शयसन वनणय् क्रमयांकः एससीिय्- 2015/ प्र.क्र.119/म-7 (भयग -2)

8.

सदर शयसन वनणय् महयरयष्ट्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य सांकेतस्थळयिर

उपलब्ि करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयांक 201507241338208519 असय आहे. हय आदे श
वडजीटल स्ियक्षरीने सयक्षयांवकत करून कयढण््यत ्ेत आहे.
महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांचे आदे शयनसयर ि नयियने.

Rajendra
Narayan Pimpale

Digitally signed by Rajendra Narayan
Pimpale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Section Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Rajendra Narayan
Pimpale
Date: 2015.07.24 13:43:53 +05'30'

(रयजेंद्र नय. कपपळे )
कय्ासन अविकयरी,महयरयष्ट्र शयसन,
प्रवत,
1) सिय मांत्रयल्ीन विभयग, मांत्रयल्, मांबई
2) ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ययतील सिय उप विभयगयकरीतय वन्क्त केलेले
सवचि दजाचे अविकयरी, मांत्रयल्, मांबई
3) सिय विभयगी् आ्क्त
4) सिय वजल्हयविकयरी
5) वजल्हयविकयरी ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद ्यांनय कळविण््यत ्ेते की, स्थयपन
करण््यत आलेली वजल्हय / ग्रयम स्तरी् सवमती, बळीरयजय चेतनय अवभ्यन ि
विशेष कक्ष स्थयपन करणे ्य अनषांगयने पढील कय्यियही करण््यस्ति अग्रेवषत.
प्रत,
1) मय.मख््मांत्री महोद्यांचे खयजगी सवचि, मांत्रयल्, मांबई
2) मय.मांत्री (मदत ि पनियसन) ्यांचे खयजगी सवचि, मांत्रयल्, मांबई
3) मय.रयज््मांत्री मदत ि पनियसन ्यांचे खयजगी सवचि, मांत्रयल्, मांबई
4) मय.मख्् सवचियांचे स्िी् सहयय््क, मांत्रयल्, मांबई
5) वनिडनस्ती म-7 कय्ासन, मांत्रयल्, मांबई.
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