शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या
उपाययोजना...
मा.श्री.ककशोर

कतवारी, अध्यक्ष, कै.वसंतराव

नाईक शेती स्वावलंबन कमशन, अमरावती यांची
दु ष्काळग्रस्त व नाकपकीग्रस्त कवदर्भ मराठवाडा
मधील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त खेडयात संपकभ
यात्रा......
महाराट्र शासन
महसूल व वन कवर्ाग
शासन पकरपत्रक क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.238/म-7,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
कदनांक : 4 फेब्रुवारी, 2019
वाचा : 1. शासन कनर्भय क्र.एससीवाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, कदनांक 19.12.2005
2. शासन कनर्भय क.एससीवाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, कदनांक 23.1.2006
3. शासन कनर्भय क्र.एससीवाय-1205/प्र.क्र.189/म-7, कदनांक 27.2.2006
शासन पकरपत्रक :
राज्याच्या अर्भव्यवस्र्ेचा कर्ा असलेला शेती व्यवसायाशी कनगडीत या कवषयाचे महत्व
शासनाने जार्ून घेऊन तातडीची मदत म्हर्ून नाकपकी, कजभबाजारीपर्ा व कजभ परफेडीचा तगादा
या तीन कारर्ांसाठी झालेल्या शेतकरी आत्महत्येप्रकरर्ी मयत शेतकऱ्याच्या कुटु ं कबयांस रु.1.00
लक्ष सानुग्रह अनुदान शासनाकडू न दे ण्यात येते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कवकवध
उपाययोजना आखल्या असून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावर्ी प्रर्ावीपर्े करण्यात येत आहे. शेतकरी
आत्महत्येची बाब गांर्ीयाने लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना
समुपदे शनाची तसेच प्रबोधनाची आवयकता कदसून येते. सदर बाब कवचारात घेता शेतकरी आत्महत्या
रोखण्यासाठी शासनाने
कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन कमशनची पुनरभचना करुन मा.श्री.ककशोर कतवारी यांची सदर
कमशनचे अध्यक्ष म्हर्ून कनयुक्ती केली आहे.
2.

यावषी दु ष्काळामुळे कवदर्भ व मराठवाडयात नाकपकी झालेली असून शेतक-यांच्या अडचर्ीत

वाढ झाली असल्याने दु ष्काळग्रस्त व नाकपकीग्रस्त कवदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी
आत्महत्याग्रस्त खेडयात सामान्य जनतेशी संपकभ, संवाद व समुपदे शन या उकिष्टाने कमशनचे अध्यक्ष
हे संपकभ यात्रेचा कायभक्रम खालीलप्रमार्े करर्ार आहेत.
संपकभ यात्रेचा कालावधी

कजल्हा

कदनांक 8 ते 10 फेब्रुवारी, 2019

वाकशम

कदनांक 14 ते 16 फेब्रुवारी, 2019

अकोला

कदनांक 21 ते 23 फेब्रुवारी, 2019

बुलढार्ा

कदनांक 27 व 28 फेब्रुवारी, 2019

वधा

शासन पकरपत्रक क्रमांकः एससीवाय-2018/प्र.क्र.238/म-7,

3.

वरीलप्रमार्े संपकभ यात्रेच्या कालावधीत खालील कवर्ागाच्या कजल्हास्तरीय अकधकाऱ्यांनी

ककवा त्यांनी प्राकधकृत केलेल्या अकधकाऱ्यांनी न चुकता उपस्स्र्त रहावे.
1. कृषी कवर्ाग व पोखराशी कनगडीत अकधकारी
2. ग्राम कवकास कवर्ाग
3. जलसंपदा कवर्ाग
4. सावभजकनक आरोग्य कवर्ाग
5. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षर् कवर्ाग
6. आकदवासी कवकास कवर्ाग
7. महसूल कवर्ाग
8. महाराष्ट्र राज्य वीज कवतरर् कंपनी
9. पोलीस कवर्ाग
10. सहकार कवर्ाग व राष्ट्रीयकृत बँकेचे अकधकारी
11. शालेय कशक्षर् कवर्ाग व उच्च व तंत्र कशक्षर् कवर्ाग
12. सामाकजक न्याय कवर्ाग
13. वन कवर्ाग
14.माकहती व जनसंपकभ कवर्ाग
15.पर्न कवर्ाग
16.शेतकऱ्यांना जोडधंद्यासाठी पदु म कवर्ाग
4.

कजल्हाकधकारी यांनी उपरोक्त कवर्ागाच्या कजल्हास्तरीय अकधकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक

सूचना द्याव्यात व संपकभ यात्रेदरम्यान उपस्स्र्त राहण्याबाबत कळवावे.
5.

सदर पकरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. 201902041615577119 असा आहे. हा
आदे श कडजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांककत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Subhash Hanmant
Umaranikar
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(सुर्ाष उमरार्ीकर)
उप सकचव, महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1. कवर्ागीय आयुक्त, अमरावती/नागपूर
2. कजल्हाकधकारी, वाकशम, अकोला, बुलढार्ा, वधा
3. मुख्य कायभकारी अकधकारी, कजल्हा पकरषद, वाकशम, अकोला, बुलढार्ा, वधा
4. कजल्हा अकधक्षक कृषी अकधकारी, वाकशम, अकोला, बुलढार्ा, वधा
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शासन पकरपत्रक क्रमांकः एससीवाय-2018/प्र.क्र.238/म-7,

प्रत माकहतीस्तव
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सकचव, मंत्रालय, मुंबई
2. मा.मंत्री (मदत व पुनवभसन) यांचे खाजगी सकचव, मंत्रालय, मुंबई
3. मा.राज्यमंत्री, (मदत व पुनवभसन) यांचे खाजगी सकचव, मंत्रालय, मुंबई
4. श्री.ककशोर कतवारी अध्यक्ष (राज्यमंत्री दजा), कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन कमशन,
अमरावती.
5. कनवड नस्ती (कायासन म-7)
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