शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष
मदतीचा काययक्रम राबविणेबाबत.
विधी िापराबाबतच्या मार्यदशयक सूचिा.
महाराष्ट्र शासि
महसूल ि िि विभार्
शासि पवरपत्रक क्र.एससीिाय-2015/प्र.क्र.119 /म-7
मांत्रालय, मांबई.
वदिाांक:- 25 ऑर्स्ट, 2015
िाचा:- 1) शा.वि.,म.ि ि.विभार्, क्र.एससीिाय-2015/प्र.क्र.119/म-7(भार्-2),
वद.24.07.2015
शासि पवरपत्रक :शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजिाच्या अिषांर्ािे उपरोविवखत
शासि विणययान्िये पथदशी प्रकल्प म्हणि यितमाळ ि उस्मािाबाद वजल््ाांत वजल्हास्तरीय ि
ग्रामस्तरीय सवमती र्वठत करण्यास मांजरी दे ण्यात आवल आहे.सदर सवमतीस मांजर करण्यात आलेल्या
अिक्रमे रु.10.00 कोटी (Untied) ि रु.1.00 लक्ष (िार्षषक) या विधीच्या िापराबाबतच्या मार्यदशयक
सूचिा सोबत पवरवशष्ट्ट-"अ" ि "ब" मध्ये दे ण्यात आल्या आहेत.
(अ) वजल्हास्तरीय सवमती :- सदर सवमतीिे त्याांिा वदलेल्या विधीचा (Untied)िापर सदर
पथदशी प्रकल्प पूणय होईपयंत कराियाचा आहे. सदर विधीचा िापर स्थाविक पवरस्स्थती ि विकड
विचारात घेऊि करण्यात यािा. सदर सूचिा या मार्यदशयक स्िरुपाच्या असल्यािे त्यातील रकमेत
विशेषत: पावरतोषकाांच्या रकमेत आिश्यकतेिसार बदल करण्याचे अवधकार सवमतीस राहतील.
(ब) ग्रामस्तरीय सवमती :-

सदर सवमतीिे त्याांिा वदलेल्या विधीचा िापर त्याांिा वदलेल्या

मार्यदशयक सूचिाांिसार करािा. तथावप, वजल्हास्तरीय सवमतीच्या पियमान्यतेिे त्यात बदल करता
येईल. तसेच खचाचा मावसक अहिाल वजल्हास्तरीय सवमतीस ि चकता सादर करािा.
2.

सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201508261450371219 असा आहे. हा
आदे श वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािसार ि िािािे.

MANDAR
MADHUKAR
POHORE

Digitally signed by MANDAR MADHUKAR
POHORE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=MANDAR MADHUKAR POHORE
Date: 2015.08.26 14:56:49 +05'30'

( मांदार पोहोरे )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रवत,
1) विभार्ीय आयक्त, अमरािती/औरां र्ाबाद
2) वजल्हावधकारी, यितमाळ/उस्मािाबाद.
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प्रत मावहतीस्ति,
1) मा.मख्यमांत्री याांचे सवचि, मांत्रालय,मांबई.
2) मा.मांत्री (मदत ि पिियसि) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय,मांबई.
3) मा.राज्यमांत्री (मदत ि पिियसि) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय,मांबई.
4) वििडिस्ती (कायासि म-7)
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पवरवशष्ट्ट -"अ"
वजल्हास्तरीय सवमतीस वदलेल्या रु.10.00 कोटी ( Untied ) रकमेच्या खचाबाबतच्या मार्यदशयक सूचिा.

अ.क्र.

बाब

विषय

कमाल मयादा

1)

बळीराजा चेतिा अवभयािातील

प्रथम:- रु.1,00,000/-

रु.10.00 लक्ष

पाच घटकाांसाठी

वितीय:-रू.50,000/तृतीय:- रू.25,000/-

2)

शेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासांदभातील

प्रथम:- रु. 1,00,000/-

वजल्हास्तरीय

वितीय:-रू.50,000/-

पथिाट्य/कमी खचाची िाटके याांिा

तृतीय:- रू.25,000/-

रु.2.00 लक्ष

बक्षीस
3)

4)

उत्कृष्ट्ट काम करणाऱ्या शासकीय

प्रथम:- रू.50,000/-

कमयचाऱ्याांिा (उदा.कृवष सहाय्यक)

वितीय:-रू.25,000/-

याांिा बक्षीस दे णे.

तृतीय:- रू.15,000/-

समस्याांच्या

अिषांर्ािे

समस्याांचे

प्रथम:- रू.1,00,000/-

सामावजक

वितीय:-रू.50,000/-

काययकते, लोकसेिक, पांचायतराज

तृतीय:- रू.25,000/-

विराकरण

करणाऱ्या

सांस्थाांचे

सदस्य

(वज.प.

रु.1.00 लक्ष

रु.2.00 लक्ष

/

प.स./ग्रा.प.) याांिा पावरतोषीके दे णे.
5)

कृवष

क्षेत्रातील

िाविन्यपणय

कायासाठी पावरतोषीके :कमी

पजयन्यमािाच्या

पावरतोवषकाची रक्कम

रु.10.00 लक्ष

वजल्हास्तरीय सवमतीिे ठरविणे.
क्षेत्रामध्ये

कमीत कमी खचामध्ये उत्तम दजाचे
तांत्रज्ञाि

िापरूि

कृवष

उत्पन्न

िाढविणाऱ्या (5 एकर ) पेक्षा कमी
क्षेत्र

असलेल्या

पावरतोषीक
शेतकरी

दे णे.
शोधि

शेतकऱ्याांिा
िैराश्यग्रस्त
काढणाऱ्याांिा

सामायीक बक्षीस दे णे.
कमी खचाचे तांत्र ि

शेतकऱ्याांचे
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जीििमाि

उां चािणाऱ्या

पवरतोषीक

दे णे.

शेतकरी

समहाांिा

उत्तम

विमाण

दजाचे

करणाऱ्याांिा

पावरतोषीक दे णे.
6)

सामहीक वििाह :-

स्थाविक,पवरस्स्थती,विचारात

एका वठकाणी कमीत कमी 5
सामहीक वििाहािर खचय करािा.
शासि

स्तरािरूि

रु.20.00 लक्ष

घेऊि प्रत्येक स्ितांत्र बाबी
कवरता बवक्षचाची/िाटपाची

सामहीक रक्कम कमाल मयादे च्या अवधि

वििाहासाठी सभार्ृह उपलब्ध करूि

वजल्हास्तरीय सवमती विवित

द्यािे. तर प्रत्येक जोडप्यामार्े रू.15

करील.

हजार तर सभार्ृहात लग्ि होणाऱ्या
जोडप्याांसाठी रू.20 हजार एिढा
खचय

वजल्हा

प्रशासिािे

करािा.

वजल्हा प्रशासिािे अशा सामहीक
वििाहाांसाठी सांबांवधत जाती, जाती
मधील प्रवतष्ट्ठीत व्यक्ती याांच्याशी
सांपकय साधि सामहीक वििाहास
चालिा

द्यािी.

तसेच

जोडप्यास

रू.15 हजार दे ण्यात यािे ि एका
मांडपात कमीत कमी 10 वििाह
सोहळे

एका

करािेत.

िेळेस

सामहीक

आयोवजत
वििाहास

प्रोत्साहि दे णाऱ्या प्रवतष्ट्ठीत व्यक्तींिा
सद्धा सदर काययक्रमात सामािि
घ्यािे.
7)

सकारात्मक विचाराांचे काययक्रम :-

रु.10.00 लक्ष

राज्याांतर्यत विपशिासाठी (विशल्क
काययक्रम)

जाणाऱ्या

शेतकरी

कटां बातील व्यक्तींचा प्रिास खचाची
प्रवतपती करणे. राज्याांतर्यत आटय
ऑफ वलव्हींर्च्या (काययक्रमाांचा खचय
सांबांवधताांिी
जाणाऱ्या

करािा)काययक्रमाांसाठी
शेतकरी

कटां बातील

व्यक्तींच्या प्रिास खचाची प्रवतपती
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करणे. प्रत्येक ग्राम पांचायतीति
कमीत कमी 5 व्यक्तीपयंतचा खचय
करािा.
8)

सामावजक

सांघटिाांिा

विशेष

रु.10.00 लक्ष

काययक्रम आयोवजत करण्यासाठी
मावसक

रू.25

हजार

पयंतचे

घरभाडे / कायालयीि भाडे याांची
प्रवतपती करणे.
आटय ऑफ वलव्हींर् / भजि / ध्याि
धारणा

काययक्रम

आयोवजत

करणाऱ्या

सामावजक

सांघटिाांिा

िरील प्रमाणे घरभाडे / कायालयीि
भाडे अिज्ञेय ठरिािे. सांघटिाांिी
तालका

स्तरािर

अशासकीय

काम

करािे.

सामावजक

सांस्थाांिा

सद्धा िरील काययक्रमाांत सहभार्ी
करािे.

िरील

कामकाजाचे

मख्यालय वजल्हा स्तरािर ि ठे िता
तालका स्तरािर ठे िण्यात यािे.
9)

पारांपारीक

भजि

मांडळ

आवण

रु.10.00 लक्ष

वकतयिकार याांिा विशेष सिलती
दे णे.
एका

तालक्यासाठी

शक्यतो

सांध्याकाळी काम करण्यास इच्छक
असणाऱ्या
मावसक

एका
मािधि

वकतयिकारास
एक

िषासाठी

दे ण्यात यािे.
एका तालक्यासाठी सांर्ीत वशक्षक /
र्ायक

काम

करण्यास

इच्छक

असल्यास मावसक मािधि एका
िषासाठी दे ण्यात यािे.
भजिी मांडळ / सांवर्त सांसाधिे याांिा
प्रोत्साहि द्यािे.
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शेतकऱ्याांिा

स्ित:हि

प्रवशक्षण

रु.20.00 लक्ष

दे णाऱ्या कृवष तज्ज्ञाांिा मािधि दे णे.
शेतकऱ्याांिा प्रवशक्षण दे णाऱ्या कृवष
तज्ज्ञ / पशिैद्यकीय तज्ज्ञ याांिा
मािधि

दे णे.

िरील

मािधिाची

िेति

प्रवतपती

/

करणे.

स्थाविक लोकाांिा दे ण्यात येणाऱ्या
प्रवशक्षण खचाची प्रवतपती करणे.
सदरची

प्रवतपती

प्रकरणविहाय

करणे.
10)

प्रवतष्ट्ठीत सांघटिा / खाजर्ी व्यक्ती

रु.20.00 लक्ष

याांच्याशी भार्ीदारी.
आधविक शेती तांत्र शेतकऱ्याांिा
वििामल्य

दे णाऱ्या

प्रवतष्ट्ठीत

शैक्षणीक सांस्था / सांशोधि सांस्था /
सामावजक

सांस्था

(TISS,

M.S.Swaminathan Foundation,
ICRISAT)याांच्याशी

भार्ीदारी

करणे सांबांवधत सांस्थाांच्या तज्ज्ञाांचा
प्रिास खचय ि इतर खचाची प्रवतपती
करणे.
शेती

तांत्राबाबत

विशल्क

सेिा

दे णाऱ्या सेिावििृत्त कृवष तज्ज्ञाांचा
प्रिास, राहण्याचा ि इतर खचय एक
िषाच्या मयादे त करणे.
11)

वजल्हा

स्तरािर

कक्ष

रु.25.00 लक्ष

चालविण्यासाठी
आस्थापिा/कायालयीि खचय.

*****
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पवरवशष्ट्ट -"ब"
ग्रामस्तरीय सवमतीस वदलेल्या िार्षषक रु.1.00 लक्ष रकमेच्या खचाबाबतच्या मार्यदशयक सूचिा.
अ.क्र.

बाब

खचाची कमाल िार्षषक
मयादा

1

र्ािात मोफत िाचिालय सरु करुि त्यात रु.5,000/प्रमख िृत्तपत्रे, शेती विषयक मावसके उपलब्ध (रुपये पाच हजार फक्त)
करुि दे णे.

2

र्ािातील

त्रस्त

कटां वबयाांच्या

सिेक्षणाच्या रु.5,000/-

कामाकवरता तसेच ग्राम सवमतीच्या कामाकवरता (रुपये पाच हजार फक्त)
लेखि सामग्री, प्रिास खचय इत्यादी प्रशासिीक
बाबीसाठी खचय.
3

साियजविक उत्सि साजरे करण्यासाठी खचय.

रु.10,000/(रुपये दहा हजार फक्त)

4

ग्रामसभेिे बहसांख्येिे मांजरी वदलेल्या त्रस्त एका प्रकरणी रु.5,000/कटां बास पेरणी/वबयाणे कवरता

च्या कमाल मयादे त एकण
खचय रु.30,000/-

5

एखाद्या

र्रीब

कटां वबयािरील

अकस्मात एका प्रकरणी रु.5,000/-

खचासाठी (आजरपण,अपघात इ.)

च्या कमाल मयादे त एकण
खचय रु.30,000/-

6

2-3 मवहन्याांकवरता वबिव्याजी कजय (हात एका प्रकरणी रु.5,000/उसििारी) दे णे.

च्या कमाल मयादे त एकण
खचय रु.20,000/*****
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