शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी

विशेष मदतीचय कय्यक्रम रयबविणेबयबत.
महयरयष्ट्र शयसन

महसूल ि िन विभयग

शयसन वनणय् क्रमयांक :- एससीिय्- 2015/ प्र.क्र.119/म-7 (भयग1)
मांत्रयल्, मांबई- 400 032.
वदनयांक :- 24 जलै, 2015

प्रस्तयिनय :-

रयज््यतील मयगील 2-3 िषातील टां चयई, गयरपीट, अिकयळी पयऊस इत््यदी नैसर्गगक

आपत्तीमळे बयवित शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य विचयरयत घे ऊन त््य रोखण््यसयठीच््य कय्यक्रमयत
अमलयग्र बदल करुन कटां बवनहय् उपय््ोजनयांसयठी पवरणयमकयरक असे निीन पॅकेज त्यर

करणे आिश््क आहे . आत्महत््यग्रस्त भयगयतील शेतकऱ्यांच््य
्ोजनेच््य

अनषांगयने

विविि

विभयगयांनी

आत्महत््यग्रस्त

विकयसयसयठी ' कृवष समृद्धी '

शेतकऱ्यांकवरतय

करयि्यच््य

उपय््ोजनयांबयबत ्य विभयगयने विविि विभयगयांकडू न सविस्तर प्रस्तयि उपलब्ि करून घे ऊन त््य
सिय प्रस्तयियांनय मयन््तय दे ण््यची बयब शयसनयच््य विचयरयिीन होती.
शयसन वनणय् -:

शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी विशेष मदतीचय कय्यक्रम रयबविणेबयबत शयसनयने

िोरणयत्मक वनणय् घे तलय असून त््यनसयर शयसनयच््य विविि विभयगयांच््य उपय््ोजनयांनय
पढीलप्रमयणे शयसनयची मांजूरी दे ण््यत आली आहे .
2.

शेतकरी आत्महत््य रोखण््यच््य अनषांगयने सांबांवित विविि विभयगयांनी करयि्यच््य

उपय््ोजनयांच््य सांदभात

सक्षम प्रयविकयऱ्यकडू न मयन््तय, त््यांची प्रत््क्ष अांमलबजयिणी,

त््यिरील सांवन्ांत्रण, आिश््क वित्ती् तरतद, वनिी उपलब्ितय ्यबयबतची सिय

प्रशयसकी्

कय्यियही सांबांवित विभयगयांनी स्ितांत्रपणे करयि्यची आहे . सबांवित विविि विभयगयांनी रयबियि्यच््य
उपय््ोजनय खयलीलप्रमयणे :(1) सयियजवनक आरोग्् विभयग

(i) सिय वजह्यांमिील वजल्हय रुग्णयल्यत (असेल वतथे िैद्की् महयविद्ययल्यचे रुग्णयल्यत)
एक मनोविकयर तज्ञयची कांत्रयटी पध्दतीिर नेमणूक करणे.

(ii) सिय वजल्ह्यतील सिय ग्रयमीण रुग्णयल्यमध््े मयनसोपचयर तज्ञयांची कांत्रयटी पध्दतीिर नेमणूक

करयिी ि त््यांचेमयर्यत तणयियखयली असलेल््य कटां बप्रमख ि कटां बयतील इतर सदस््यांचे समपदे शन
ि उपचयर करणे.

(iii) गयिपयतळीिरील सवमतीने वनिडलेल््य प्रत््ेक त्रस्त कटां बयच््य सदस््यांनय समपदे शन ि उपचयर
िरीलप्रमयणे नेमलेल््य मनोविकयर तज्ञ ि मयनसोपचयर तज्ञयांकडू न पूणय करणे आिश््क रयहील.
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(2) सहकयर विभयग

(i) रयज््यतील सन 2014 मध््े खरीप ि रब्बी हां गयमयत 50 पैशयांपेक्षय कमी पैसेियरी आलेल््य 250 4

गयियांमध््े शेतकऱ्यांनी घे तलेल््य वपक कजाचे पनगयठन करणे तसेच पिीच््य कजाचे पनगयठन
करणे. कजाच््य अनषांगयने िरील वजल्ह्यतील शेतकऱ्यांच््य कजामध््े अविकयविक वशथीलतय
आणून सांबांवित शेतकऱ्यांस वदलयसय वमळे ल असे िोरण रयबविण््यत ्यिे.

(ii) सन 2014-15 ्य िषातील खरीप ि रब्बी हां गयमयत उद्भिलेल््य नैसगीक आपत्तीमळे 50

पैशयांपेक्षय कमी पैसेियरी आलेल््य गयियतील शेतकऱ्यांच््य पीक कजाचे व््यजयसह रूपयांतरण करणे
ि अशय रूपयांवरत कजाियरील 12% दरयने होणयऱ्य व््यजपैकी6% व््यज शयसनयमयर्यत भरण््यसयठी
अांदयजे रू.1100 कोटी पढील पयच आर्गथक िषात सांबांिीत बँकयांनय शयसनयमयर्यत अदय करण््यत
्ेईल.

(3) जलसांियरण विभयग

(i)जल्क्त वशियर ्ोजनेंतगयत टां चयईमक्तीसयठी सन 201 -17 ्य िषाकवरतय वनिड करयि्यच््य
5000 गयियांमध््े आत्महत््यप्रिण ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ह्यतील गयियांनय प्रयियन्् दे ण््यत
्ेईल.

(ii)शेततळे ्ोजनय रयबविण््यच््य दृष्ट्टीने सन 201 -17 ते सन 2019-20 ्य कयलयििीकवरतय

उस्मयनयबयद वजल्ह्यत भौवतक उविष्ट्ट 4398 इतके असून त््यकवरतय रु.48.91 कोटी ि ्ितमयळ

वजल्ह्यत भौवतक उविष्ट्ट 4150 इतके असून त््यकवरतय रु.45. 5 कोटी इतक््य वनिीची
आिश््कतय आहे .

(4) कृषी ि पणन विभयग

(i) अिषयणयमळे बयवित असलेल््य विदभातील 6 वजल्ह्यांमध््े इांटरनॅशनल र्ांड र्ॉर ॲग्रीकल्चर

डे व्हलपमेंट (IFAD) सहयय्य्त समन्ि्ीत कृवष विकयस प्रकल्प (CAIM) म्हणजे कृवष समृद्धी प्रकल्प
रयबविण््यत ्ेत आहे . ्यमध््े ्ितमयळ वजल्ह्यचय समयिेश करून सदर प्रकल्पयांतगयत ्ितमयळ

वजल्ह्यसयठी असलेल््य मळ उद्धीष्ट्टयवशिय् ियढीि 50 समहगट 3 िषात स्थयपन करून
वजल्ह्यतील प्रकल्पयांची व््यप्ती ियढविणे तसेच ्य प्रकल्पयमध््े उस्मयनयबयद वजल्ह्यचय समयिेश

करून त््य वजल्ह्यमध््े ्ेत््य 3 िषात 50 समहगटयांच््य मयध््मयतून “कृवष समृद्धी प्रकल्प ”

रयबविणे.

(ii) ्यमध््े अत््ांत विपदयग्रस्त कृवष शेतकरी कटां ब असल््यचे सिेक्षणयिर आियरीत ग्रयमीण भयगयचे

20-20 गयियांचे समहगट त्यर करणे.

(iii)मृद ि जलसांियरण, शयश्ित शेती, मवहलय ि शेतकरी समहगट त्यर करणे, लघ ि सूक्ष्म,
मयनवसक उद्योग वनर्गमती, CMRC ि FPO चे गठण, शेतीपूरक उद्योग, Market Linkage, मयनवसक
समपदे शन, वशक्षण ि दियर आजयरयांसयठी सहयय्यांचे एकवत्रकरण.
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(iv) प्रत््ेक समहगटयस 3 िषात ढोबळमयनयने रू.11.50 कोटीची तरतद करणे, त््यत विविि
्ोजनयांच््य एकवत्रकरणयद्वयरे रू. .95 कोटी ि प्रकल्पयांतगयत रू. 4.55 कोटी उपलब्ि करणे.

(v) 100 समह गटयांसयठी 3 िषात रू.1150 कोटी तरतद आिश््क, प्रकल्पयांतगयत रू.455 कोटी
तरतद करणे.

(vi) समह गटयांच््य एकवत्रत विकयसयसयठी समह गटयपयसून वजल्ह्यप्ंत कांत्रयटी तत्ियिर
प्रशयसकी् व््िस्थय वनमाण करणे.

(vii) Distress ची तीव्रतय लक्षयत घे तय समह गटयच््य सांख््ेत ियढ करणे.
(5) जलसांपदय विभयग

(i) वचन्हीत प्रकल्पयसयठी सियवरत प्रशयसकी् मयन््तय ि भूसांपयदनयचे कयम पूणय करण््यसयठी विशेष

कय्यक्रम रयबविणे.

(ii) सिय पूणय ि पूणय होणयऱ्य प्रकल्पयत प्रकल्पयचय भयग म्हणन वठबक ससचनयचय कय्यक्रम एकत्रवरत््य
घे णे ि ससचन क्षेत्र दीड ते दपटीने ियढविणे.

(iii) पढील 3 िषामध््े 14 आत्महत््य प्रिण वजल्ह्यांमिील एकण 132 प्रकल्पयद्वयरे समयरे 2.15 लक्ष

हे क्टर अवतरीक्त ससचन क्षमतय ि 944 दलघमी (33अघर्) पयणीसयठय वनमाण करण््यचय कय्यक्रम
त्यर करण््यत आलय आहे . त््य करीतय 3 िषासयठी रू. 7187. 3 कोटी इतकय वनिी आिश््क
रयहील.

( ) पदम विभयग

(i) विदभय ि मरयठियडय विभयगयतील 14 वजल्ह्यत कांत्रयटी पद्धतीने मयांसल कक्कट पक्षी (ब्रॉ्लर)
पयलनयचय कय्यक्रम रयबविणे.

(ii) शेततळ््यत मत्स््बीज ि कोळां बी सांच्न कय्यक्रम रयबविणे.

(iii) मयसळी विक्रीसयठी वर्रते ियहन उपलब्ि करुन दे णे.

(iv) वजल्ह्यतील प्रत््ेक शयसकी् पशिैद्यकयस प्रवतिषय वकमयन 900 कृवत्रम रेतनयचे उविष्ट्ट दे ण््यत

्ेईल. पैदयसक्षम सांख््ेच््य तलनेत कृवत्रम रेतन टक्केियरी ियढविण््यत ्ेईल ि प्रवतियसरु
लयगणयऱ्य कृवत्रम रेतनयांच््य सांख््ेत घट होईल. तसे दि उत्पयदनयमध््े सियसयियरण 20 टक्के ियढ
होईल.

(7) वन्ोजन विभयग (रोह्ो)

(i) आत्महत््यग्रस्त वजल्ह्यतील विवहरी िडक ससचन विहीर ्ोजनें तगयत प्रयियन््यने पूणय करणे.

(ii) आत्महत््यग्रस्त क्षेत्रयत प्रयियन््यने महयत्मय गयांिी नरेगय अांतगयत ठरलेल््य प्रिगातील लयभयर्थ््ांनय
रु.3.00 लक्ष खचाच््य म्ादे त विवहर मांजर करणे.

(iii) जल्क्त वशियर अवभ्यनयत नरेगय अांतगयत जलसांियरण ि जलसांिियनयची कयमे घे णे.
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(iv) ्ितमयळ वजल्ह्यतील 3419 िडक ससचन विहीरी ्य मनरेगय मिन परत िगय करण््यबयबत

प्रस्तयवित असन त््यसयठी वजल्ह्यतील एकूण 3419 विहीरींसयठी रू. 85.48 कोटी एिढ्यय वनिीची
आिश््कतय आहे .

(8) मवहलय ि बयलविकयस विभयग

(i) कृवष विभयगयमयर्यत आवदियसी भयगयत रयबविण््यत ्ेत असलेली परसबयग ्ोजनय रयज््यतील
ग्रयमीण ि आवदियसी प्रकल्पयतील अांगणियडीमिील लयभयथी कटां बयसयठी वजल्हय वन्ोजन विकयस
सवमती (DPDC)मयर्यत रयबविण््यत ्यिी.

(ii) आांगणियडी ि वमड डे वमल स्कीम अांतगयत सांपूणय प्रवक्र्य्क्त पदयथय र्क्त मवहलय गटयां मयर्यतच

घे णे ि त््यसयठी आत्महत््यप्रिण भयगयत विशेष कय्यक्रम रयबविणे.

(iii) शभमांगल सयमूवहक / नोंदणीकृत विियह ्ोजनय तसेच वनरयियर, पवरत््क्तय ि वििियांच््य

मलींच््य विियहयसयठी ्ोजनय रयबविणे.

(iv)आत्महत््यग्रस्त वजल्ह्यांमध््े तेजय्स्िनी ि कृवष समन्िव्त विकयस प्रकल्प रयबविणे.

(9) कौशल्् विकयस ि उद्योजकतय विभयग

(i) रोजगयरयवभमख कौशल्् विकयस कय्यक्रम रयबविणे.
3.

आत्महत््यप्रिण भयगयतील आत्महत््य रोखण््यच््य अनषांगयने िरील सिय सांबांवित

मांत्रयल्ील विभयगयांनी िरील ्ोजनयांच््य अांमलबजयिणी तयतडीने करण््यबयबत ्ोग्् ती कय्यियही
तयतडीने करयिी.
4.

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

उपलब्ि करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयांक 201507241339439919 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 14:22:05 +05'30'

( रयजेंद्र नय. सपपळे )

कय्ासन अविकयरी, महयरयष्ट्र शयसन

प्रवत,

1) सिय मांत्रयल्ीन विभयग, मांत्रयल्, मांबई

2) ्ितमयळ ि उस्मयनयबयद वजल्ह्यतील सिय उप विभयगयकरीतय वन्क्त केलेले सवचि दजाचे
अविकयरी, मांत्रयल्, मांबई

3) सिय विभयगी् आ्क्त
4) सिय वजल्हयविकयरी
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5) सयियजवनक आरोग्् / सहकयर / जलसांियरण / कृवष ि पणन/ जलसांपदय /पदम/ वन्ोजन
(रोह्ो) / मवहलय ि बयलविकयस / कौशल्् विकयस ि उद्योजकतय विभयग, सदर विभयगयांनय

कळविण््यत ्ेते की, शयसन पत्र समक्रमयांक वद. 20 जलै, 2015 अन्ि्े आपल््य विभयगयशी
सांबांवित उपय््ोजनयांच््य अनषांगयने आिश््कती कय्यियही करण््यबयबत सविस्तरपणे
कळविण््यत आले आहे .
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 सहयय्क, मांत्रयल्, मांबई
5) वनिडनस्ती म-7 कय्ासन, मांत्रयल्, मांबई.
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