कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन
िहाराष्ट्र शासन

मिशनची पुनररचना करणेबाबत.

िहसूल व वन मवभाग

शासन मनणरय क्रिांक :- एससीवाय-2015/ प्र.क्र.244/ि-7
िंत्रालय, िुंबई-32

मिनांक :- 24 ऑगस्ट, 2015
वाचा :- शासन मनणरय क्रिांक :- एससीवाय- 1205/ प्र.क्र.120/मशकाना (ि-7), मिनांक 16.12.2005.
प्रस्तावना :-

गत काही वर्षात राज्यातील शेतकऱयांच्या होत असलेल्या आत्िहत्या हा शासनासाठी एक

चचतेचा मवर्षय होता. मविभातील शेतक-यांच्या आत्िहत्यांच्या प्रकरणांची िखल घे ऊन त्यावर

तातडीची उपाययोजना करण्यासाठी व शेती मपकांसाठी पयाप्त सुमवधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी
शासनाने जाहीर केलेल्या मवशेर्ष पॅकेजची अंिलबजावणी करण्यासाठी संिभाधीन शासन मनणरयान्वये
कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यासाठी पि मनर्मिती करुन या मिशनची

स्थापना करण्यात आली होती. तथामप, या मिशनला िे ण्यात आलेले ियामित अमधकार व अपुरे
िनुष्ट्यबळ यािुळे गेल्या अनेक वर्षापासून सिर मिशनच्या कायास योग्य ती गती नसल्याचे मनिशरनास
आल्याने वरीलप्रिाणे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांना गती आणणे क्रिप्राप्त होते. या अनुर्षंगाने

सिर मिशनचे कािकाज अमधक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी तसेच शेतक-यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य

सेवा, शेती मवकासाचे कायरक्रि राबमवणे व त्यांच्या िुलांना मशक्षणाची सोय उपलब्ध करुन िे णे अशा

उपाययोजनांची अंिलबजावणी करण्यासाठी औरंगाबाि व अिरावती मवभागातील सवर मजल्हे व नागपूर
मवभागातील वधा मजल्हा अशा एकूण 14 मजल््ांसाठी मिशनची पुनररचना करण्याची बाब शासनाच्या
मवचाराधीन होती.
शासन मनणरय :-

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनची खालीलप्रिाणे पुनररचना करण्यात येत आहे .

श्री. मकशोर मतवारी (अशासकीय)

-

सह संचालक (सावरजमनक आरोग्य) अकोला

-

सह संचालक (उच्च मशक्षण),अिरावती/ औरंगाबाि

-

मवभागीय आयुक्त, अिरावती

सह संचालक (मशक्षण), अिरावती/ औरंगाबाि

उपायुक्त (नागरी पुरवठा), अिरावती/ औरंगाबाि

-

-

-

अध्यक्ष

कायरकारी संचालक
सिस्य

सिस्य

सिस्य
सिस्य
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सह मनबंधक (सहकारी) संस्था, अिरावती/ औरंगाबाि
अमतमरक्त आिीवासी आयुक्त (ATC)(ITDP),
अिरावती / नागपूर

सह संचालक (कृर्षी),अिरावती

-

सिस्य

-

सिस्य

-

सिस्य

या मिशनच्या कािािध्ये प्रािुख्याने खालील बाबींचा सिावेश असेल.

1) सिर मिशन शासनाच्या खालील योजनांच्या गतीिान व पमरणािकारक अंिलबजावणीची सिांतर
सिीक्षा करेल व आढावा घे ऊन अंिलबजावणीला गती िे ईल.

(अ) सवर गरजु शेतक-यांना अन्न सुरक्षा योजना व राजीव गांधी जीवनिायी योजना.

(ब) आत्िहत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुं मबयांच्या िुलांना िोफत मशक्षणाची योजना.

(क) शेती मवकासासंिभात सवर मवभागांकडील शासकीय योजना.

(ड) शेतकरी आत्िहत्या संबंधातील अस्स्तत्वात असलेल्या सवर शासन मनणरयांची संबंधीत
मवभागाकडू न अंिलबजावणी.

(2) अिरावती व औरंगाबाि मवभागातील 13 मजल्हे व नागपुर मवभागातील वधा
मजल्हा अशा एकुण 14 मजल्हे या मिशनचे कायरक्षेत्र राहील.

(3) या मिशनचे अध्यक्ष हे िा. िंत्री (िित व पुनवरसन) व िा.िुख्यिंत्री िहोियांना िमहन्यातुन
एकिा अहवाल सािर करतील.

मिशनचे मनयिनात खालील बाबींचा सिावेश असेल.

1. अध्यक्षपिी श्री.मकशोर मतवारी हे पुढील आिे श होईपयंत कायररत राहतील.

2. अध्यक्षांना राज्यिंत्री िजा राहणार असून मवत्त मवभागाच्या मि.13.03.2012 च्या शासन
मनणरयातील जोडपत्र-1 िधील कलि 7 अन्वये लागू असलेल्या सोयी-सुमवधा लागू राहतील.

3. अध्यक्षांना वरील शासन मनणरयानुसार िे य िानधन व भत्ते मवभागीय आयुक्त, अिरावती यांनी

त्यांच्या आस्थापना खचाच्या तरतुिीिधुन द्यावयाच्या आहे त. इतर सोयी-सुमवधा िे खील

मवभागीय आयुक्त, अिरावती यांनी द्यावयाच्या आहे त्त.

2.

4. मिशनचे केंद्रस्थान अिरावती येथे राहील.

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, िहाराष्ट्र राज्य, अिरावती, या मिशनचे पमरच्छे ि

1 िध्ये निूि केल्याप्रिाणे मिशनची रचना व कायरपद्धती असणार आहे . या मिशनवर श्री. मकशोर मतवारी

(अशासकीय ) यांची अध्यक्ष या पिावर पुढील आिे शापयंत मनयुक्ती करण्यात आलेली आहे . यास्तव

त्यांना द्यावयाचे िानधन व इतर सोयी सुमवधा मवत्त मवभागाच्या शासन मनणरय क्र. शासाउपृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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10.10/प्र.क्र.96/10/सा.उ., मि.13 िाचर, 2012 िध्ये निूि केल्यानुसार िे य असेल. मिशनवरील इतर

सिस्य, शासकीय अमधकारी असल्याने त्यांना शासकीय मनयिाप्रिाणे वेतन व इतर भत्ते िे य
असल्यािुळे त्यांना िानधन, भत्ते इत्यािी वेगळ्याने िे ण्याची आवश्यकता नाही.
3.

सिरचा शासन मनणरय हा सिान्य प्रशासन व मवत्त मवभागाच्या सहितीने व मवत्त मवभागच्या

4.

सिर शासन मनणरय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

अनौपचारीत संिभर क्र.2015/326/व्यय-9,मिनांक 19.8.2015 अन्वये मनगरमित करण्यात येत आहे .

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201508241538354819 असा आहे . हा आिे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करून काढण्यात येत आहे .

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आिे शानुसार व नावाने.

Rajendra
Narayan
Pimpale
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Maharashtra, ou=Section Officer,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Rajendra
Narayan Pimpale
Date: 2015.08.24 15:41:53 +05'30'

( राजेंद्र. ना. चपपळे )

प्रमत,

कायासन अमधकारी, िहाराष्ट्र शासन

1) अपर िुख्य समचव (मवत्त), िंत्रालय, िुंबई

2) अपर िुख्य समचव (सा.प्र.मव.) िंत्रालय, िुंबई

3) प्रधान समचव (सावरजमनक आरोग्य) िंत्रालय, िुंबई
4) प्रधान समचव (शालेय मशक्षण) िंत्रालय, िुंबई

5) प्रधान समचव (उच्च व तंत्र मशक्षण) िंत्रालय, िुंबई

6) प्रधान समचव (अन्न व नागरी पुरवठा) िंत्रालय, िुंबई
7) प्रधान समचव (सहकार) िंत्रालय, िुंबई
8) कृमर्ष आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.

9) मवभागीय आयुक्त औरंगाबाि/ अिरावती/ नागपूर.
10) सवर संबंधीत मजल्हामधकारी.

11) िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 1 / 2, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई/नागपूर.
12) िहालेखापाल (लेखा पमरक्षा) 1 / 2, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई/नागपूर.
13) अमधिान व लेखामधकारी, िुंबई.

14) श्री. मकशोर मतवारी, अध्यक्ष, कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अिरावती.
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15) सह संचालक (सावरजमनक आरोग्य) अकोला, नागपूर, औरंगाबाि
16) सह संचालक (मशक्षण), अिरावती, नागपूर, औरंगाबाि

17) सह संचालक (उच्च मशक्षण ), अिरावती, नागपूर, औरंगाबाि

18) उपायुक्त (नागरी पुरवठा), अिरावती, नागपूर, औरंगाबाि

19) सह मनबंधक (सहकारी) संस्था, अिरावती, नागपूर, औरंगाबाि
20) सह संचालक (कृर्षी), अिरावती, नागपूर, औरंगाबाि
21) सवर िंत्रालयीन मवभाग.

प्रत िामहतीस्तव,

1) िा. िुख्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई.

2) िा. िुख्यिंत्री िहोियांचे प्रधान समचव, िंत्रालय, िुंबई.
3) िा.िंत्री (ि.व पु.) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.

4) िा.राज्यिंत्री (ि.व पु.) यांचे खाजगी समचव, िंत्रालय, िुंबई.
5) मनवड नस्ती, कायासन (ि-7)
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