
                                 

                                                          शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदत देण्यासाठी उणे  
                                                                                                प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यासाठी                  
                                                                                                धिल्हाधिकारी याांना प्राधिकृत करणे व उपलब्ि धनिी  
                                                                                                धवतरीत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन धवभाग 

शासन धनणणय क्रमाांक : एससीवाय-2019/प्र.क्र.136/म-7 
मांत्रालय, म ांबई - 400 032. 
धदनाांक : 22 मे, 2019 

प्रस्तावना : 
 धिल्हास्तरीय सधमतीने पात्र ठरधवलेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाांच्या 

वारसाांना रु.1.00 लक्ष मदत देण्यात येते. प्रत्येक वषी शेतकरी आत्महत्या धकती होतील याचा अांदाि बाांिणे शक्य 

नसल्याम ळे सदर मदत देण्यासाठी धिल्हाधिकारी याांना लेखाशीषाखाली नाममात्र रक्कम  धवतधरत करून वषणभरामध्ये 

या प्रयोिनासाठी होणारा खचण  उणे प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून काढण्यासाठी  त्याांना प्राधिकृत करण्यात येते.  या 

बाबीवर झालेल्या खचाच ेसमायोिन अर्णसांकल्पीय अधिवशेनामध्ये प रवणी मागणीव्दारे करण्यात येते. म ख्य लेखाधशषण 

2235 3195 अांतगणत सन 2019-2020 या आर्थर्क वषात करण्यात आलेली तरत द सवण धिल्हाधिकारी याांना वाटप 

करण्यासाठी सवण धवभागीय आय क्त याांना धवतरीत करण्याची व या बाबीवर होणारा खचण उणे प्राधिकार पत्रावर 

कोषागारातनू आहधरत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती. 

शासन धनणणय : 

 नाधपकी, किणबािारीपणा व किण परतफेडीचा तगादा या तीन कारणाांम ळे झालेल्या शेतकरी आत्महत्या 

प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त  शेतकऱयाांच्या वारसाांना तातडीने मदत देण्यासाठी मागणी क्रमाांक सी-5, म ख्य लेखाशीषण 

2235, सामाधिक स रक्षा व कल्याण 02, समािकल्याण - 104,  वृध्द, अपांग व धनराश्रीताांच े कल्याण  (00)(03)  

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाांच्या वारसाांना धवत्तीय सहाय्य (अधनवायण)   31,  सहाय्यक अन दाने   (वतेनेतर)  (दत्तमत) 

(2235 3195)   या लेखाशीषाखाली सन 2019-2020 या आर्थर्क वषात मांिूर असलेल्या रू 17.00 लक्ष इतक्या 

तरतूदीपकैी  रु.5.66 लक्ष (रूपये पाच लक्ष सहासष्ट्ट हिार फक्त) इतका धनिी  धिल्हाधिकारी याांना उपलब्ि करून 

देण्यासाठी या शासन धनणणयासोबतच्या  धववरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्यान सार धवभागीय आय क्त याांना धवतरीत 

करण्यात येत आहे.   

2.  नाधपकी, किणबािारीपणा व किण परतफेडीचा तगादा या  कारणाम ळे झालेल्या शेतकरी आत्महत्तयाांच्या 

प्रकरणात धवधहत प्रधक्रया पणूण करून आत्महत्तयाग्रस्त शेतकऱयाांच्या वारसाांना तातडीने मदतीचे वाटप करण्यात याव.े 

3.   या प्रयोिनासाठी होणारा खचण भागधवण्यासाठी सदर तरतूद प रेशी नसल्याने आत्महत्तयाग्रस्त 

शेतकऱयाांच्या वारसाांना मदत देण्यासाठी कोषागारात सादर करण्यात येणारी देयके उणे प्राधिकार पत्रावर पाधरत 

करण्याची स धविा सन 2019-20 या आर्थर्क वषासाठी देखील चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

त्यान सार या प्रयोिनासाठी  उणे प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून धनिी आहधरत करण्यासाठी धिल्हाधिकारी याांना 

प्राधिकृत करण्यात येत आहे 
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4.     मागणी क्रमाांक सी-5 , म ख्य लेखाशीषण  2235 3195 खाली सन 2019-2020 या आर्थर्क वषात उणे 

प्राधिकार पत्रावर देयके काढून केलेल्या खचाचा धहशेब ठेवण्याची िबाबदारी धवभागीय आय क्त/धिल्हाधिकारी याांनी 

त्याांच्या कायालयातील िबाबदार अधिकाऱयावर सोपवावी व सदर िबाबदार अधिकाऱयाांनी  धडसेंबर, 2019 अखेर या 

लेखाशीषाखाली झालेला एकूण प्रत्यक्ष खचण व मागील तीन वषातील िानेवारी ते माचण या 3 मधहन्याच्या कालाविीत 

झालेल्या प्रत्यक्ष खचावर  आिारीत सरासरी अपेधक्षत खचण धनधित करुन सांपणूण आर्थर्क वषाचा  खचाचा तपशील 

शासनास 15 िानेवारी, 2020  पयंत कळवावा.  सदर खचाच्या तपशीलाच्या आिारे  प रवणी मागणी / खचाचे 

स िारीत अांदाि सादर करण्यात येतील. 

5.   हे आदेश धवत्त धवभागाच्या अनौपचाधरक सांदभण क्रमाांक: 159/व्यय-9/2019, धदनाांक 10/04/2019,                        

अन्वये धमळालेल्या सहमतीन सार धनगणधमत करण्यात येत आहेत. 

6.   सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असनू त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 201905221140442819 असा आहे. हा आदेश धडिीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांधकत करून धनगणधमत करण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने. 

 
 
                    ( स भाष उमराणीकर ) 
                                                                  उप सधचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रधत, 

1. सवण धवभागीय आय क्त, 
2. सवण धिल्हाधिकारी, 
3. सवण धिल्हा कोषागार अधिकारी, 
4. महालेखापाल-1/2 (लेखा व अन ज्ञेयता), महाराष्ट्र, म ांबई / नागपरू, 
5. महालेखापाल-1/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, म ांबई / नागपरू, 
6. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मांत्रालय, म ांबई, 
7. प्रिान सधचव (व्यय), धवत्त धवभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
8. उप सधचव (व्यय-9/अर्ण-6), धवत्त धवभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
9. उप सधचव, (ब-1/2), महसूल व वन धवभाग, मांत्रालय, म ांबई, 

10. कक्ष अधिकारी (म-3/म-11), महसूल ववन धवभाग, म ांबई, 
11. धनवडनस्ती कायासन म-7. 

 
 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन ननर्णयक्रमाांक :एससीवाय-2019/प्र.क्र.136/म-7, निनाांक : 22 मे, 2019 
 

नववरर्पत्र -    “अ” 

 

 

 

 

अ.क्र. नवभागीय आयकु्त तथा ननयांत्रक अनिकारी नवतरीत अनिुानाची रक्कम 
(रुपये लाखात) 

1 कोकण 0.66 
2 पणेु 1.00 
3 नाशिक 1.00 
4 औरंगाबाद 1.00 
5 अमरावती 1.00 
6 नागपरू 1.00 

                         एकूर् 5.66 
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