
शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 
बळीराजा चेतना अभियान या  
काययक्रमाांतर्यत रूपये 15 कोटी भनधी  
उपलब्ध करुन देण्याबाबत व सदर 
योजना पुढे चाल ूठेवण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन भविार् 

शासन भनर्यय क्रमाांकः- एससीवाय-2016/प्र.क्र.280/म-7 
                                                            मांत्रालय, मुांबई-400 032 

           भदनाांकः- 01 ऑर्स्ट, 2018 
 

 वाचाः- 1) शासन भनर्यय क्रमाांकः- एससीवाय-2015/प्र.क्र.249/म-7, भदनाांकः- 25 ऑर्स्ट, 2015 
  2) शासन भनर्यय क्रमाांकः- एससीवाय-2015/प्र.क्र.119/म-7 (िार्-2),  
                    भदनाांकः- 24 जुलै, 2015 
                3) शासन भनर्यय क्रमाांकः- एससीवाय-2016/प्र.क्र.280/म-7,भदनाांकः- 2 जुन, 2016 
   

प्रस्तावनाः- 
 शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाांतर्यत उस्मानाबाद व यवतमाळ या 
दोन भजल्ह्ाांमध्ये बळीराजा चेतना अभियान हा पथदशी प्रकल्हप राबभवण्याकरीता वर्य 2015-16 मध्य े
रूपये 48.85 कोटी मांजूर करण्यात आले होते. सदर भनधीच्या 70 टक्के भनधी म्हर्जेच 34.19 कोटी 
भवतरीत करण्यात आले होते. सन 2016-17 साठी भनयभमत अथयसांकल्हपात तरतूद होऊ न शकल्हयाने 
आर्थथक वर्य 2016-17 साठी रूपये 10.00 कोटी भनधी आकस्स्मकता भनधीतून भजल्हहाभधकारी,यवतमाळ 
व उस्मानाबाद याांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते. सन 2016-17 या वर्ाच्या  उवयरीत 
कालावधीसाठी रूपये 15.00 कोटी तरतूद भिसेंबर, 2016 च्या अभधवशेनात पूरवर्ी मार्र्ीद्वारे मांजूर 
करून भवतभरत करण्यात आली होती. सन 2017-18 या वर्ी या योजनेखाली रू.15.00 कोटी इतका 
भनधी दोन्ही भजल्हहयाांना भवतभरत करण्यात आला होता. सन 2018-19 मध्ये या योजनेच्या 
प्रयोजनासाठी मार्र्ी क्र.सी-5-2235,सामाभजक सुरक्षाव कल्हयार् (2235 बी 461) मध्ये रुपय े15.00 
कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सन 2018-19 करीता रु.15.00 कोटीचा भनधी 
भजल्हहाभधकारी, यवतमाळ व उस्मानाबाद याांना उपलब्ध करुन देण्याची तसचे  सदर योजनेस मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती. 
 
 

शासन भनर्ययः- 
 शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियान हा भवशेर् मदतीचा काययक्रम 
राबभवण्याांतर्यत भजल्हहाभधकारी यवतमाळ याांना रूपये 7,50,00,000/- तसेच भजल्हहाभधकारी 
उस्मानाबाद याांना रूपये 7,50,00,000/- असा एकूर् रूपय े15.00 कोटी (अक्षरी रूपये पांधरा कोटी 
फक्त) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच सदर योजना सन 2018-19 या वर्ी पुढे चालू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
 

2. शेतक-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भवशेर् मदतीचा काययक्रम राबभवण्याांतर्यत सन 2018-19 
मध्ये मार्र्ी क्र.सी-5 2235, सामाभजक सुरक्षा व कल्हयार् (2235 बी 461) या लेखाशीर्ाखाली रुपय े
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15.00 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.  सदरचा भनधी भवतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असून 
बीम्स (BEAMS) प्रर्ालीवर भविार्ीय आयुक्त, औरांर्ाबाद व अमरावती याांना सदर भनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 

3. सदर भनधीच्या वाटपाचे लेखे / अभिलेखे, नोंदव्ा भवभहत काययपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत 
व भवतरीत करण्या-या कायालयाच्या स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात याव्यात. तसेच कोर्त्याही 
पभरस्स्थतीत मांजूर अभिम भनधीच्या मयादेपेक्षा जास्त खचय होर्ार नाही व हा खचय भदनाांक 31/03/2019 
पयंत करण्यात येईल, याची दक्षता भनयांत्रर् अभधका-याांनी घ्यावी. 
 

4. सदर भनधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्य करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत 
आहे याची सांबांभधत भविार्ीय आयुक्त याांनी खातरजमा करावी. भनधीच्या वाटपाचे लेखे, अभिलेख/ 
नोंदव्ा भवहीत काययपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व भवतरीत करर्ा-या कायालयाच्या स्तरावर 
अद्यायावत ठेवण्यात याव,े झालेल्हया खचाची महालेखाकार कायालयात नोंदभवण्यात आलेल्हया खचाची 
पिताळर्ी करून त्याबाबतचे प्रमार्पत्र या भविार्ाकिे तात्काळ सादर कराव,े तसेच कोर्त्याही 
पभरस्स्थतीत मांजूर भनधीच्या मयादेपेक्षा जास्त खचय होर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी व खचय तात्काळ 
करण्यात यावा. भवतरीत करण्यात आलेल्हया अनुदानातून जर काही रक्कम खची पिर्ार नसेल तर ती 
रक्कम भवहीत वळेेत शासनास प्रत्यार्थपत करण्यात यावी. 
 

5. हा शासन भनर्यय भवत्त भविार्ाच्या अनौपचाभरक सांदिय क्र. भवभव/भशकाना/296, भदनाांक 
16/07/2018 अन्वये भमळालेल्हया मान्यतेने भनर्यभमत करण्यात येत आहे.  
 

6. सदर शासन भनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्र. 201808011155150019 असा आहे. हा आदेश 
भिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांभकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
    

                  ( भव.मा.नाांदेकर ) 
                 कक्ष अभधकारी, महाराष्ट्र शासन 
      प्रभत,  
 1. भविार्ीय आयकु्त, औरांर्ाबाद/ अमरावती. 
 2. भजल्हहाभधकारी, उस्मानाबाद / यवतमाळ. 
 3. भजल्हहा कोर्ार्ार अभधकारी, उस्मानाबाद / यवतमाळ. 
 4. महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा पभरक्षर् ) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नार्परू. 
 5. सांचालक लेखा व कोर्ार्ारे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
 6. भवत्त भविार् (अथयसांकल्हप-3/अथयसांकल्हप-6/व्यय-9/अथोपाय कक्ष /  
 7. भवभत्तय सल्लार्ार व सहसभचव,मदत व पनुवयसन, 
             8. कायासन अभधकारी (ब-1/म-3/म-11/पीएसी/पीएसी-1 कायासने ) महसलु व वन भविार्, 
                  मांत्रालय, मुांबई-32. 

9. भनविनस्ती कायासन, म-7, मांत्रालय, मुांबई-32.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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