शेतकरी

आत्महत्या

ग्रस्त

जिल्हयातील

शेतकऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिशेष
मदतीचा काययक्रम राबजिणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
साियिजनक आरोग्य जिभाग
शासन जनणयय क्रमाांकः माआका २०१५/प्र.क्र. ३०६/आरोग्य ३(अ)
गो.ते.रुग्णालय सांकुल इमारत, ए विग, १० िा मिला,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ००१.
जदनाांक: 4 सप्टें बर, २०१५.
िाचा :1) मांत्रीमांडळ जनणयय जदनाांक-१७.०७.२०१५.
2) शासन जनणयय क्रमाांकः महसूल ि िन जिभाग, क्र.एससीिाय-२०१५/प्रक्र-११९/म.७/भाग-१,
जदनाांक-२४.०७.२०१५.
3) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांनी जिधानमांडळात िाहीर केलेला काययक्रम.
प्रस्तािना:राज्यातील मागील २-३ िषातील दु ष्ट्काळ, टां चाई, गारजिट, अिकाळी िाऊस इत्यादी नैसर्गगक
आित्तीमुळे बाधीत शेतक-याांच्या आत्महत्या जिचारात घेऊन औरां गाबाद ि अमरािती जिभागातील सिय आजण
नागिूर जिभागातील िधा अशा एकूण १४ जिल्हयाांमध्ये सिय शेतकऱयाांना शाश्वत आरोग्य सेिा दे ण्याचा प्रस्ताि
शासनाच्या जिचाराधीन होता.
शासन जनणयय:राज्यातील औरां गाबाद, िालना, िरभणी, वहगोली, बीड,नाांदेड, उस्मानाबाद, लातुर, अमरािती,
अकोला, बुलढाणा, यितमाळ, आजण िधा या १४ जिल्हयाांमध्ये िजहल्या टप्यात खालील उिाययोिना अांमलात
आणण्याचा जनणयय शासनाने घेतला आहे :१.आत्महत्या प्रिण १४ जिल्हयामधील अमरािती, बीड, बुलढाणा, वहगोली, िालना,उस्मानाबाद,
िरभणी,िधा आजण िाजशम या ९ जिल्हा रुग्णालयाांत ि

अकोला,औरां गाबाद,नाांदेड,लातूर आजण

यितमाळ या जिल्हयाांमधील ५ उिजिल्हा रुग्णालयातील मानसोिचार कक्षाचे जिस्तारीकरण करणे.
२. आशा काययकत्यांना प्रजशक्षण दे णे .
३. जिस्तारीत मानसोिचार कक्षामध्ये मानसोिचार तज्ाांची कांत्राटी जनयुक्ती करणे.

शासन ननर्णय क्रमाांकः माआका २०१५/प्रक्र-३०६/आरोग्य ३(अ)

याकजरता खालील प्रमाणे खचास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
(रुिये लाखात)
अनु.क्र.

बाब

िार्गषक खचय

आकस्स्मकता

जनधी

मधून

अग्रीमासाठी मान्यता(टक्केिारी)
१

DMHP िेतने (कांत्राटी)

२१६.००

२५%

२

अनािती खचय िायाभूत सुजिधासाठी

२७.००

100%

३

प्रजशक्षण

३६.००

100%

४

IEC

36.००

५0%

५

औषधे

९०.००

50%

६

उिकरणे

५४.००

50%

७

Operational Expenses

00.90

100%

८

सांकीणय

४०.५०

२५%

९

आशा काययकते मोबदला

१७७८.००

२५%

१०

आशा प्रजशक्षण

९९.८६

१००%

११

कांत्राटी मोबदला ६ मजहने

३.९०

१००%

सदर होणारा खचय “२२१० ०२१७” या लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यािा. या लेखाशीषाखाली
एकुण रुिये ७.६६३४ कोटी इतके आकस्स्मकता जनधीतून अग्रीम उिलब्ध करुन दे ण्यास तत्ित: मान्यता दे ण्यात
आली असून, जनधी उिलब्ध करुन घेण्याची काययिाही स्ितांत्रिणे करािी.
हा शासन जनणयय जित्त जिभागाच्या अनौिचारीक सांदभय क्र.४७७/२०१५/व्यय-१३, जदनाांक ११.०८.२०१५
व्दारे जदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन जनगयजमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन जनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उिलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताक 201508071155039017 असा आहे. हा आदे श जडिीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Digitally signed by Shekhar Vasantrao

Shekhar Vasantrao Dhawale
DN: CN = Shekhar Vasantrao Dhawale, C
= IN, S = Maharashtra, O = Government
Dhawale
Of Maharashtra, OU = Deputy Secretary
Date: 2015.09.04 18:16:42 +05'30'

(शेखर ढिळे )
उिसजचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. मांत्री, मदत ि िुनियसन याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, मुांबई.
3. मा. मांत्री, साियिजनक आरोग्य ि कु.क. मांत्रालय, मुांबई.
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शासन ननर्णय क्रमाांकः माआका २०१५/प्रक्र-३०६/आरोग्य ३(अ)

4. मा. राज्यमांत्री, साियिजनक आरोग्य ि कु.क. मांत्रालय, मुांबई.
5. मा. राज्यमांत्री, मदत ि िुनियसन याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, मुांबई
6. मा. मुख्य सजचि याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई.
7. प्रधान सजचि, जित्त जिभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8. सांचालक, आरोग्य सेिा, मुांबई.
9. अजतजरक्त सांचालक, आरोग्य सेिा (मानजसक आरोग्य), मुांबई.
10. सह सांचालक (आरोग्य), आरोग्य सेिा, िुणे.
11. सह सांचालक, आरोग्य सेिा (रुग्णालये राज्यस्तर), मुांबई.
12. जनिडनस्ती, आ-३ अ
*****
-
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