शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील शेतक-याांच्या
आत्महत्या रोखण्यासाठी जिशेष मदतीच्या काययक्रमासाठी
जनधी उपलब्ध करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
साियजजनक आरोग्य जिभाग
शासन जनणयय क्रमाांकः माआका -२०१५ /प्र.क्र. 3०६ /आ-३(अ)
गो.ते.रुग्णालय सांकुल इमारत, १० िा मजला, ए विग
मांत्रालय, मुांबई-४०० ००१.
तारीख: २४ नोव्हें बर,२०१५
िाचा :1) शासन जनणयय क्रमाांकः सा.आ.जि.क्र. माआका-२०१५ / प्र.क्र. 3०६ /आ-३अ, जद. ०४/०९/२०१५
2) शासन ज्ञापन, जित्त जिभाग, क्रमाांक-आकजन-२०१५/प्रक्र.१३/अथयसक
ां ल्प-९, जद. ११/०९/२०१५
3)

शासन जनणयय क्रमाांकः सा.आ.जि.क्र. माआका-२०१५ / प्र.क्र. 3०६ /आ-३अ, जद. २४/०९/२०१५.

प्रस्तािना :शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिशेष मदतीचा काययक्रम
राबजिण्यास सांदभाजधन शासन जनणयय जद. ०४/०९/२०१५ अन्िये तत्ित: मान्यता दे ण्यात आली आहे . जित्त
जिभागाच्या ज्ञापन क्रमाांक-आकजन-२०१५/प्रक्र.१३/अथयसांकल्प-९, जद. ११/०९/२०१५ अन्िये आकस्स्मकता
जनधीमधून रुपये ७.६५६६ कोटी अग्रीमास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिशेष मदतीच्या
काययक्रमासाठी जनधी उपलब्ध करण्याबाबतचा सांदभाधीन क्र. ३ येथील जदनाांक २४ सप्टें बर,२०१५ चा शासन
जनणयय रद्द करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे सुधारणा केल्याप्रमाणे जनगयजमत करण्यात येत आहे .
मराठिाडा ि जिदभय जिभागातील औरां गाबाद,जालना,वहगोली,बीड,नाांदेड,लातूर,अकोला,यितमाळ,
िाशीम, परभणी, उस्मानाबाद, अमरािती, बुलढाणा ि िधा अशा १४ जजल्हयाांमध्ये सिय शेतक-याांना शाश्वत
आरोग्य सेिा दे ण्यात येणार आहे त. या १४ जजल्हयात पजहल्या टप्प्यात खालीलप्रमाणे योजना राबजिण्याचा
जनणयय घेण्यात आला आहे.
१) आत्महत्याप्रिण १४ जजल्हयाांपैकी अमरािती, बीड, बुलढाणा, वहगोली, जालना, उस्मानाबाद,
परभणी, िाशीम आजण िधा या ९ जजल्हयातील जजल्हा रुग्णालयात ि अकोला, औरां गाबाद, नाांदेड,
लातूर आजण यितमाळ या ५ जजल्हयाांमध्ये उपजजल्हा रुग्णालयात जिशेष समुपदे शन कक्ष स्थापन
करणे.
२) आशा काययकत्यांना प्रजशक्षण दे णे.
३) राज्यस्तरीय कांत्राटी जनयुक्त्याांचा मोबदला

शासन ननर्णय क्रमाांकः माआका २०१५/प्रक्र-३०६/आरोग्य३(अ)

शासन जनणयय:आकस्स्मकता जनधीतील अग्रीमामधून उपरोक्त योजना राबजिण्यासाठी खालीलप्रमाणे तपशीलिार
काययक्रमास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर प्रकल्पास “प्रेरणा प्रकल्प -शेतकरी समुपदे शन आरोग्य सेिा काययक्रम” असे सांबोधण्यात येईल.
अ.क्र.

बाब ि लेखाशीषय

िार्षषक

आकस्स्मकता

खचय

जनधी

मान्यतेचा तपशील

मधून

आग्रीमासाठी
मान्य टक्केिारी
१

DMHP िेतने (कांत्राटी) (०१ िेतन)

२.१६

25%

कोटी

औरां गाबाद ,जालना, वहगोली ,लातुर ,बीड, नाांदेड,
अकोला ,िाशीम ि यितमाळ या 9 जजल्हयाांसाठी जिशेष समुपदेशन
कक्षामधील पदे ि कांत्राटी िेतन
अ.क्र.

पदाचे नाि

कांत्राटी

माजसक

िेतन

िेतन रुपये
१

समुपदेशन तज्ञ

७०,०००/-

२

जचजकत्सालयीन

४०,०००/-

समुपदेशन तज्ञ
३

समुपदेशन सामाजजक

३०,०००/-

काययकता
४

समुपदेशन पजरचारीका

२५,०००/-

५

सामाजजक पजरचारीका

२५,०००/-

६

अकाऊटां ट कम केस

१०,०००/-

रजजस्री अजसस्टां ट
२

अनािती
सुजिधासाठी

खचय

पायाभूत

२७ लक्ष

१०० %

(१३-कायालयीन

अनािती खचय (राज्य ि जजल्हास्तरीय )
१)पदभरती प्रजक्रया राबजिणे,

खचय)

२)समुपदेशन कक्षाकरीता पायाभूत सुजिधा
(फर्षनचर,सांगणक,इांटरनेट,टे जलफोन इ.) उपलब्ध करुन देणे.

३

प्रजशक्षण (५० - इतर खचय)

३६ लक्ष

१००%

जजल्हयातील िैद्यकीय अजधकारी ि आरोग्य कमयचारी याांचे
समुपदेशनासांदभात प्रजशक्षण घेणे.

४

IEC (२६-जाजहरात ि प्रजसध्दी)

36 लक्ष

5०%

पोस्टसय, बॅनसय, हॅडजबल, इतर जाजहराती इ.

५

औषधे (२१-पुरिठा ि सामुग्री)

९० लक्ष

५० %

इ.डी.एल./इ.सी.एल. यादीप्रमाणे
( औषधे आिश्यकतेप्रमाणे )

६

उपकरणे

५४ लक्ष

५० %

आिश्यकतेनुसार

Operational Expenses (१३-

90

१००%

राज्य ि जजल्हास्तरीय- टे जलफोन देयके,इांटरनेट देयके, इतर

कायालयीन खचय)

हजार

(२१-पुरिठा ि सामुग्री)
७

कायालयीन खचय ि अनुषांगीक बाबी
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८

सांकीणय

४०.५०
लक्ष

(२४- पेरोल,तेल,िांगण)
९

आशा िकयसय मोबदला

25%

(०१ -

िेतन)

१७.७८

राज्य ि जजल्हास्तरीय समुपदेशन आरोग्य पथकास कांत्राटी िाहन
खचय,इांधन,िांगण, प्रिास भत्ता, दैजनक भत्ता, कायालयीन साजहत्य इ.

25%

कोटी

आत्महत्याग्रस्त १४ जजल्हयामध्ये सिेक्षण करणे, आजाराांचे िगीकरण
करणे ि सांदभीत करणे यासाठी आशाला कामािर आधारीत
प्रोत्साहन भत्ता.

१०

आशा प्रजशक्षण (५०-इतर खचय)

९९.८६

१००%

लक्ष

आत्महत्याग्रस्त १४ जजल्हयातील सिय आशा काययकती, गट प्रितयक
याांना मानजसक आरोग्य ि राजीि गाांधी जजिनदायी आरोग्य
योजनेबाबत प्रजशक्षण देणे.

११

कांत्राटी मोबदला ६ मजहने

३.९०

१००%

लक्ष

(०१-िेतन)

आरोग्य सेिा सांचालनालयातील समुपदेशन आरोग्य कक्षातील पदे ि
कांत्राटीिेतन.
अ.क्र.

पदाचेनाि

कांत्राटी माजसक
िेतन रुपये

१

प्रोग्रॉम ऑजफसर

२५,०००/-

२

मॉजनटरींग अँड

२५,०००/-

इव्हॅल्युएशन ऑजफसर
३

साांस्ययकी अन्िषेक

१५,०००/-

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जिशेष मदतीचा काययक्रम राबजिण्यासाठी रु. ७.६५६६ कोटी
इतका खचय करण्यास या शासन जनणययाद्वारे मांजुरी दे ण्यात येत आहे . हा खचय जित्त जिभागाच्या
अनौपचारीक सांदभय क्र.४७७ /२०१५, जद.११/०८/२०१५ अन्िये आकस्स्मकता जनधीतून मांजूर झालेल्या
रु.७.६५६६ कोटी इतक्या अग्रीमातून भागजिण्यात यािा.
यासाठी होणारा खचय पुढील लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यािा.
मागणी क्र.आर ए
2210 - िैद्यकीय सेिा ि साियजजनक आरोग्य
0१ - नागरी आरोग्य सेिा -जिषम जचजकत्सा
१०१ - रुग्णालये ि दिाखाने
०५ - मनोरुग्णालये
(०५ ) (0१) - मनोरुग्णालये
01 िेतन रक्कम
१३ कायालयीन खचय
२१ पुरिठा ि सामग्री
२४ पेरोल,तेल,िांगण
२६ जाजहरात ि प्रजसध्दी
५० इतर खचय (प्रजशक्षण)
(2२१० ०२१७)
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आकस्स्मकता आग्रीमाद्वारे मांजूर झालेली रक्कम खचय करताना जित्त जिभागाचे पजरपत्रक
क्र.सीएनएफ १०८३/१४०/ अथय-३ ,जद.२६ /०४/१९८३ ि सीएनएफ १०८३/१५३ अथय-३,जद. २८/ ०८/
१९८६ अन्िये जिजहत केलेल्या सूचनाांची काटे कोरपणे अांमलबजािणी होईल याची दक्षता सांचालक
आरोग्य सेिा, मुांबई याांनी घ्यािी. सदर रक्कम रु. ७.६५६६ कोटी जितरीत करण्यास अजतजरक्त
सांचालक (मा. आ.) आरोग्य सेिा, मुांबई याांना प्राजधकृत करण्यात येत आहे.
जित्त जिभागाच्या क्र. सीएनएफ-१०८६/१५३/अथय-३, जद. २८ /०८ /१९८६ च्या शासन
पजरपत्रकातील पजरच्छे द क्र. २ (१) नुसार सांचालक,आरोग्य सेिा,मुांबई याांनी आकस्स्मकता जनधीतून
खचय करण्यासाठी आांहरण ि सांजितरण अजधका-याकडे रक्कम सुपूदय करण्याच्या आदे शात आगाऊ
रकमेतून खचय करताना सादर करण्यात येणा-या दे यकािर आकस्स्मकता जनधी अग्रीम जित्त जिभाग
ज्ञापन क्र.आकजन२०१५/प्रक्र१३/अथय ९ जद.११.९.२०१५ अन्िये मांजूर असे लाल शाईने जलहािे ि
दे यकािर सांगणक साांकेताांक न चुकता नमूद करािा अशी सूचना त्या आदे शात अांतभूत
य करािी ि ती
सूचना लाल शाईने अधोरेजखत करण्यात यािी.
सदर शासन जनणयय जनयोजन ि जित्त जिभागाच्या सहमतीने जित्त जिभागाच्या अनौपचाजरक सांदभय
क्र४७७/व्यय १३/जद.११.८.२०१५ अन्िये जदलेल्या सहमतीने जनगयजमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन जनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताक क्रमाांक 201511241558343317 असा आहे . हा
आदे श जडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
Digitally signed by Shekhar
Vasantrao Dhawale
DN: CN = Shekhar Vasantrao
Dhawale, C = IN, S = Maharashtra,
O = Government Of Maharashtra,
OU = Deputy Secretary
Date: 2015.11.24 17:30:11 +05'30'

Shekhar
Vasantrao
Dhawale
( शेखर ढिळे )

उप सजचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. सांचालक, आरोग्य सेिा, मुांबई.
2. अजतजरक्त सांचालक, आरोग्य सेिा (मानजसक आरोग्य), मुांबई.
3. सह सांचालक (आरोग्य), आरोग्य सेिा, पुणे.
4. सह सांचालक, आरोग्य सेिा (रुग्णालये राज्यस्तर), मुांबई.
5. महालेखापाल १/२ (लेखा पजरक्षा/लेखा अनुज्ञय
े ता)मुांबई /नागपूर
6. उपसांचालक, आरोग्य सेिा मांडळे - सिय
7. अजधदान ि लेखा अजधकारी, मुांबई
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8. जजल्हा कोषागार अजधकारी, ( औरांगाबाद, जालना, वहगोली, बीड, नाांदेड, लातूर,
अकोला, यितमाळ, िाशीम, परभणी, उस्मानाबाद, अमरािती, बुलढाणा, िधा)
जजल्हा शल्य जचजकत्सक (औरांगाबाद, जालना, वहगोली, बीड ,नाांदेड, लातूर, अकोला,
यितमाळ, िाशीम, परभणी, उस्मानाबाद, अमरािती, बुलढाणा, िधा)
9. जनिडनस्ती, आ-३ अ
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