शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी
विशेष

मदतीच््य

कय्यक्रमयांतर्यत

विल्हयस्तरी् ि ग्रयम स्तरी् सवमत््यांनय
रक्कम वितरीत करण््यबयबत
महयरयष्ट्र शयसन

महसूल ि िन विभयर्

शयसन वनर्य् क्रमयांक :- एससीिय्-2015/ प्र.क्र.249/म-7
मांत्रयल्, मांबई- 400 032.

वदनयांक :- 25 ऑर्स्ट, 2015
सांदभय :- शयसन वनर्य् क्रमयांक :- एससीिय्-2015/प्र.क्र.119/म-7 (भयर्-2),
वदनयांक :- 24 िलै, 2015

प्रस्तयिनय :-

शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी विशेष मदतीचय कय्यक्रम रयबविण््य अांतर्यत िरील

सांदभांवकत शयसन वनर्य् वदनयांक 24 िलै,2015 अन्ि्े पथदशी प्रकल्पयांतर्यत उस्मयनयबयद ि
्ितमयळ विल्ययसयठी विल्हयस्तरी् ि ग्रयम स्तरी् सवमती र्ठीत करून सवमतीच््य कय्यकक्षय

ठरविण््यत आल््य आहे त. िरील सवमत््यांनी शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी करयि्यच््य
उपय््ोिनयांतर्यत उस्मयनयबयद ि ्ितमयळ विल्ययतील विल्हयस्तरी् सवमत््यांनय प्रत््ेकी रू.
10.00 कोटी इतकय वनधी (Untied) ि उस्मयनयबयद ि ्ितमयळ विल्ययतील ग्रयम स्तरी् सवमत््यांनय

प्रत््ेकी रू.1.00 लयख ठोक रक्कम उपलब्ध करून दे ण््यबयबत वनर्य् घे ण््यत आलेलय आहे .

उस्मयनयबयद ि ्ितमयळ विल्ययतील विल्हयस्तरी् / ग्रयम स्तरी् सवमत््यांनय वनधीचे ियटप
करण््यची बयब शयसनयच््य विचयरयवधन होती.
शयसन वनर्य् :-

शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी विशेष मदतीचय कय्यक्रम रयबविण््य अांतर्यत

उस्मयनयबयद ि ्ितमयळ विल्ययतील विल्हयस्तरी् / ग्रयम स्तरी् सवमत््यांनय एकूर् रू.3419.50

लयख इतकय वनधी विभयर्ी् आ्क्त औरांर्यबयद ि अमरयिती ्यांच््य मयर्यत खयलीलप्रमयर्े वितरीत
करण््यत ्ेत आहे .
अ.क्र.
1

विभयर्

औरांर्यबयद

विल्हय

एकूर् वनधी

उस्मयनयबयद-

1000.00

(विल्हयस्तरी्
सवमतीसयठी)

उस्मयनयबयद(ग्रयमस्तरी्

सवमतीसयठीर्यिे 737)

737.00
एकूर्

(रू.लयखयत)

मक्त,करयि्यचय वनधी
700.00

515.90
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2

अमरयिती

्ितमयळ-

(विल्हयस्तरी्
सवमतीसयठी)
्ितमयळ-

(ग्रयमस्तरी्

सवमतीसयठीएकूर्

2.

र्यिे 2148)

1000.00

700.00

2148.00

1503.60

4885.00

3419.50

एकूर्

शेतकऱ्यांच््य आत्महत््य रोखण््यसयठी विशेष मदतीच््य कय्यक्रमयांतर्यत विल्हयस्तरी् ि

ग्रयम स्तरी् सवमत््यांनय िरीलप्रमयर्े रक्कम वितरीत करण््यत ्ेत आहे . सदर रक्कम कशयप्रकयरे
खचय करयिी ्यबयबतच््य मयर्यदशयक सचनय स्ितांत्ररीत््य वनर्यवमत करण््यत ्ेत आहे त.
3.

िरील तक्त््यत नमूद केलेली वनधी मयर्र्ी क्रमयांक सी-5, मख्् लेखयवशषय 2235,

सयमयविक सरक्षय ि कल््यर्, 02, समयिकल््यर्, 104,िृद्ध, अपांर् ि वनरयश्रीतयांचे कल््यर्, (00)

(05) शेतकरी आत्महत््य रोखण््यसयठी करयि्यच््य उप््ोिनय (2235 बी 461) 50,इतर खचय ्य
लेखयवशषाखयली परिर्ी मयर्र्ीद्वयरे उपलब्ध करून दे ण््यत आलेल््य रू.48.85 कोटी ्य वनधीतून
वितरीत करण््यत ्ेत आहे ि त््य लेखयवशषाखयली तो अांवतमत: खची दशयविण््यत ्यिय.
4.

सदर वनधी विभयर्ी् आ्क्त, औरांर्यबयद ि अमरयिती ्यांनय अथयसांकल्प वितरर् प्रर्यलीिर

5.

सदर वनधी ज््य प्र्ोिनयसयठी िर्य करण््यत आलय आहे . त््यच प्र्ोिनयसयठी त््यचय ियपर

वितरीत करण््यत ्ेत आहे .

होत आहे ्यची सांबांवधत विभयर्ी् आ्क्त ्यांनी खयतरिमय करयिी. वनधीच््य ियटपयचे लेखे,
अवभलेख / नोंदियय विहीत कय्यपद्धतीनसयर अनदयन आहरीत ि वितरीत करर्यऱ्य कय्ाल्यच््य

स्तरयिर अद्य्यित ठे िण््यत ्यिे, झयलेल््य खचाची महयलेखयकयर कय्ाल्तय नोंदविण््यत

आलेल््य खचाची पडतयळर्ी करून त््यबयबतचे प्रमयर्पत्र ्य विभयर्यकडे तयत्कयळ सयदर करयिे,
तसेच कोर्त््यही पवरस्स्थतीत मांिूर वनधीच््य म्ादे पेक्षय ियस्त खचय होर्यर नयही ्यची दक्षतय

घ््यिी ि हय खचय तयत्कयळ करण््यत ्यिय. वितरीत करण््यत आलेल््य अनदयनयतून िर कयही
रक्कम खची पडर्यर नसेल तर ती रक्कम विहीत िेळेत शयसनयस प्रत््यर्पपत करण््यत ्यिी.
6.

सदर शयसन वनर्य् वित्त विभयर्यच््य सहमतीने ि त््यांच््य अनौपचयरीक सांदभय क्रमयांक

330/2015/ व्््-9, वदनयांक 19.8.2015 अन्ि्े वनर्यवमत करण््यत ्ेत आहे .
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7.

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

उपलब्ध करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक 201508261157545319 असय आहे . हय आदे श
वडिीटल स्ियक्षरीने सयक्षयांवकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे .

महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य 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: 2015.08.26 12:01:48 +05'30'

( रयिेंद्र नय. पपपळे )

कय्ासन अवधकयरी, महयरयष्ट्र शयसन

प्रवत,

1) विभयर्ी् आ्क्त, औरांर्यबयद / अमरयिती.

2) विल्हयवधकयरी, उस्मयनयबयद / ्ितमयळ.

3) महयलेखयपयल 1/2 (लेखय ि अनज्ञे्तय/ लेखय पवरक्षर्) महयरयष्ट्र रयज््, मांबई/ नयर्पर.
4) सांचयलक लेखय ि कोषयर्यरे, महयरयष्ट्र रयज््, मांबई.

5) सह सांचयलक, लेखय ि कोषयर्यरे, सांर्र्क कक्ष, 5 िय मिलय निीन प्रशयसकी् भिन,
मांबई.

6) वित्त विभयर् (अथयसांकल्प-3/व्््-6/व्््-9/व्््-3/अथोपय् कक्ष/ वित्त आ्ोर् कक्ष,
मांत्रयल्, मांबई-32.

7) कय्ासन अवधकयरी (ब-1/म-3/म-11/ पीएसी/ पीएसी -1 कय्ासने)महसल ि िन विभयर्,
मांत्रयल्, मांबई-32.

8) वनिडनस्ती कय्ासन, म-7, मांत्रयल्, मांबई-32.
प्रत मयवहतीसयठी अग्रेवषत

1) मय.मख््मांत्री ्यांचे सवचि, मांत्रयल्,मांबई.

2) मय.मांत्री (मदत ि पनियसन) ्यांचे खयिर्ी सवचि, मांत्रयल्,मांबई.

3) मय.रयज््मांत्री (मदत ि पनियसन) ्यांचे खयिर्ी सवचि, मांत्रयल्,मांबई.
4) सवचि (मदत ि पनियसन) ्यांचे स्िी् सहयय््क, मांत्रयल्, मांबई.
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