आ मह या

त शेतकर कुटूंबाला
“ दलासा “

अकोला िज हयातीत शेतकर आ मह येचे
तसेच काह

करणातुन असे

माण वाढत अस याचे नदशनास येत आहे .

नदशनास आले क! पण
ु त: शेतीवर अवलंबुन असलेले शेतकर

व

शेतीकर ता पा%याची सु&वधा उपल)ध नसले या शेतकर कुटूंबांम,येच आ मह येचे सार-या घटना
घडत अस याचे नदशनास आले आहे . येथील शेतक-याचा एकमेव 3यवसाय शेती अस या कारणाने
तो शेतकर

नय4मतपणे शेतीम,ये पेरनी करतो परं तु

नसगा6या लहर पणामुळे पावसात खंड

पड यास 9कंवा अ तव;ृ ट झा याने ओला अथवा कोरडा द;ु काळी प>रि?थती

नमाण होते. तसेच

हाती आलेले अ य प &पक उ प@न,माकAट मधील धा@य खरे द तील चढ-उतार यामळ
ु े शेतक-या6या
मालाला योBय 9कंमत न 4मळणे प>रणामी सदर शेतक-याचे आCथक अडचणीमुळे मनोधैय खचते
यामळ
ु े

तो

आ मह या

कर%याचा

प&वEा

घेतो. सदर

करण

तालुक?तर य

स4मती

कडुन

िज हा?तर य स4मतीकडे येतो. शासन नकषानुसार

करण पाE / अपाE ठर&व या जातो.पाE शेतकर

आ मह या कुटूंबातील वारसाला Iपये एक लJ या

माणे आCथक मदत &वतर त कर%यात येत आहे

यामधन
ु सदर

शेतक-या6या वारसाला ता काळ Iपये ३०,०००/-अJर (तीस हजार फOत ) Qदल

जाते पैक! 4श लक रOकम ७०,०००/-अJर ( स तर हजार ) नयमा माणे वारसा6या पो;टामधील
बचत खा यात जमा करावे लागतात. परं तु आ मह याS?त कुटूंबातील वारसांना आCथक मदतीपोट
9कतीह

मदत Qदल

तर

सदर कुटूंबाची उणीव भIन

नघत नाह . घरातील कता पुIष

नघन
ु

गे यामुळे व सदर कुटूंबाकडे शेती 3य तर Oत दस
ु रे कमाईचे साधन नस यामुळे ते कुटूंब दै नीय

अव?थेते जात असतो.अशा कुटूंबाचे स3हA Jण कर%याबाबत िज हा

शासना नणय घे%यात आला

आहे . सदर स3हA Jण हा िज हयातील सव तालुका?तरावर तह4सलदार यां6या अ,यJते खाल नायब
तह4सलदार, कृषी मंडळ अCधकार , मंडळ अCधकार , तलाठV, Sामसेवक इ याद

कमचार

यांची

स4मती नयुOत कIन सदर स4मती माफत आ मह याS?त कुटूंबाचे स3हA Jण कIन आ मह याS?त
कुटूंबातील 3यOती

नहाय माह ती घे%यात येईल.

3यOतीं6या आवXयकते

यानस
ु ार सदर आ मह याS?त कुटूंबातील

माणे शेतीम,ये 4संचनाची सु&वधा उपल)द कIन दे णे, घरातील खच

भाग&व%या6या अनष
ु ंगाने 4शलाई म4शन दे णे 9कंवा गह
ृ उYयोगा कर ता स&ु वधा उपल)द कIन दे णे
याकर ता बZक/बचतगट माफत गह
ृ उYयोगा कर ता आवXयक मदत व मागदशन कर&व%याची सु&वधा
उपल)धकIन दे णे, 9कंवा काह

कुटूंबातील तIणांना Sा4मण भागातच 3यवसाया कर ता आCथक

साहाय व आवXयक मागदशन दे वुन तसेच काह सु4शJीत तIणांना औYयोCगक शहराम,ये रोजगार
4मळ%याकर ता आवXयक 4शफारस पE देणे 9कंवा शासना6या &व&वध &वभागाम,ये सI
ु असले या
योजना लाभ सदर कुटूंबाला Qद यास रोजगार नमाण होवुन कुटूंबाचे उदर नवाह भागवु शकेल. या
बाबत

सदर

कुटूंबाची

संपण
ु

माह ती

नयO
ु त

तालक
ु ा?तर य

स4मतीने

घे%याबाबत

िज हा

शासनाकडुन नदA श दे %यात आले आहे त.
यानस
ु ार बाCधत आ मह याS?तांची आवXयक माह ती उपल)द झा यानंतर शासना6या &व&वध
&वभागाम,ये सI
ु असले या योजना लाभ देवन
ु शेतकर आ मह याS?त कुटूंबाला प@
ु हा आप या
पायावर उभे कर%याचे िज हा
िज हा

शासनाने नXचीत केले आहे .

शासनाकडुन काय\म “ दलासा “

&व&वध योजनामधन
रोजगार
ु
कर%याचा काय\म राब&व%याचे

न4मतीबाबत

अंतगत आ मह याग?त कुटूंबाला शासना6या

रे त कIन

यांना

याबाबत आवXयक सहकाय

निXचत केले आहे .आ मह याS?त कुटूंबाला उपाययोजने मधन
ु

खाल ल Qदले या शासनाचा योजनांचा लाभ दे ता येऊ शकतो.

मस

यवसाय – म यबीज क ाची

थापना,मासेमार

साधना&या

खरे द वर अथ)सहाय,आ मा योजने अंतग)त शेततळीकर ता म सबीज वाटप
महा मा गांधी नरे गा अंतग)त -संचन .वह र

योजनेचा लाभ दे वन
ु

-संचनाची स.ु वधा उपल1द क2न दे णे.
रोजगार हमी योजने अंतग)त रोजगार उपल1द क2न दे णे.
म हला व बाल.वकास .वभागा अंतग)त आ मह या

त शेतक-याचे

प नीला आव6यकतेनस
ु ार -शलाई म-शन 8कंवा उदर9नवा)ह कर ता दै न दन
रोजगाराचे आव6यक साधन उपल1द क2न दे णे.
समाज क;याण .वभागाअंतग)त आ मह या सत
् कुटूंबातील त2णांना
मोटर =ायि हं ग 8कंवा आव6यक ?-श@ण दे ऊन

यांना रोजगार उपल1द

होBया&या अनष
ं ाने -शफारस पE दे णे.
ु ग
समाज क;याण .वभागाअंतग)त आ मह या
अस;यास

त कुटूंबात त2णाची इ&छा

ामीण भागातच रोजगाराचे साधन उपल1द क2न दे णे.

म हला व बाल.वकास .वभागाअंतग)त बालसंगोपन, सामु हक .ववाह
योजनेस अनद
ु ान दे णे .
पदम
ु .वभागअंतग)त कंEाट पHदतीने मांसल कुIकुट प@ी ( Kॉयलर)
पालनाचा काय)Nम राब.वणे.

िज;हा उOयोग क ा माफ)त गह
ृ उOयोग 9न-म)तीसाठR साधन साम ी
उपलबधता
्

तसेच

आSथ)क

भाडवलाकUरता

आव6यक

माग)दश)न

व

-शफारस करणे.
गावपातळीवर ल स-मती माफ)त E त कुटूंबातील सद यांना समप
ु दे शन
करणे.
िज;हा आरोVय .वभागाअंतग)त मनो.वकार तWXाकडुन शेतकर कुटूंबातील
बाधीत सद यांचे उपचार करणे.
िज.प. आ दवासी .वभागाअंतग)त घरकुल योजनेचा लाभ दे णे.
िज.प.कृषी .वभाग ( प.स.अंतग)त ) राWयपरु कृत .पक संर@ण,.वशेष
घटक

योजना,सौर

कं दल,

इलेI[ क

पं\प,]डझल

पं\प,पावर

?े,ताडपEी,पोरस पाईप,पेरणी यंE इ याद शास8कय योजनांचा लाभ दे ता
येईल.
पशु

संवध)न

.वभागाअंतग)त

त_डखरु -पायखरु

योजना,वैरण

`बयाणे

योजना, संकर त कालवडी, दध
ु ाळ जनावरे , कुEीम रे तन, कुIकुट?क;प,
कामधेनु दतक इ याद शास8कय योजनांचा लाभ दे ता येईल.
महाराa[ राWय .वOयत
ु .वतरण कंपनी माफ)त कृषी पंपाकUरता कनेIशन
वाटप.
िज;हा पUरषद कॅश फंड अंतग)त ?ाधाcय दे णे.
िज;हा

ामीण .वकास यंEणा अंतग)त म हला बचत गट (SHGS) गठRत

करणे व बचत गटांना revoluing fund व बdक लोन परू .वणे.
-श@ण .वभाग िज.प. अंतग)त

ामीण भागातील .वOयाथाeना खजगी

.वOयालय व महा.वOयलया मHये ?वेशा कर ता २५ टIके ?ाधाcय.

िज;हाSधकार काया)लय, अकोला
\मांक : \.कJकJ-६(४)/प
)/पॅक
ज/का&वका&व- ६१२ - २०१५
ॅ े ज/
Qदनांक.२१ नो3हt बर २०१५

पUरपEक
अकोला िज;हयातीत शेतकर आ मह येचे ?माण वाढत अस;याचे 9नदश)नास येत आहे .
काह ?करणातुन असे 9नदश)नास आले कi पुण)त: शेतीवर अवलंबुन असलेले शेतकर कुटूंबांमHयेच
आ मह येचे सारjया घटना घडत आहे त.

याअनुषंगाने िज;हयातील आ मह या

त शेतकर

कुटूंबाकर ता काय)Nम “ दलासा “ राब.वBयाचे िज;हा ?शासनाने 9न6चीत केले आहे . सदर काय)Nमा
अंतग)त आ मह या

त कुटूंबातील सद यां&या आव6यकते नुसार

.वभागामHये स2
ु असले;या योजनांचा लाभ दे वन
ु शेतकर आ मह या
पायावर

उभे

आ मह या

करBयाचे

िज;हा

?शासनाने

9नण)य

घेतला

आहे .

यांना शासना&या .व.वध
त कुटूंबाला पc
ु हा आप;या
याअनुषंगाने

तालुIयातील

त कुटूंबाचा स हk @ण करBयासाठR उप.वभाSगय अSधकार यां&या अHय@ते खाल तीन

ुप तयार क2न या&याकडुन स हk @ण करBयाचे 9नदk श या पुवlच दे Bयात आले आहे त.
तसेच िज;हयातील शेतक-यां&या आ मह या रोखBयाकर ता आ मह या

त गांवात “बळीराजा”

स-मती गठRत करBयाचे 9न6चीत केले आहे .सदर स-मती ची काय)कारणी पुढ ल ?माणे असणार आहे .
१) सरपंच, अHय@ ,२)पोल स पाट ल सद य सSचव,३)तंटामुIती स-मतीचे अHय@, सद य ४)
तलाठR 9नमंEक ५) ामसेवक सद य ६)कृषी साहायक सद य ७)अंगणवाडी से.वका ८)आशा वक)र

९)गावातील

?9तaठRत शेतकर एक १०) सामािजक सं थेचे अHय@, भजनी मंडळाचे सद य १०)

माजी सैनीक व 9नव ृ त -श@क (अस;यास) या?माणे “बळीराजा” स-मती तातडीने गठRत क2न
संबंधीत तलाठR तह-सलदार यांना सदर स-मतीची माह ती सादर करतील. तसेच गठRत “बळीराजा”
स-मतीचे काय) पुढ ल ?माणे 9नि6चत करBयात आलेले आहे . सदर स-मती माफ)त गावातील
तणाव

त शेतकर कुटूंब शोधन
ु

यांची माह ती संबंधीत तह-सलदार यांना सादर करतील तसेच

तालक
ु ा तर य स-मती&या माग)दश)नात िज;हा ?शासन राब.वत असलेला काय)Nम “ दलासा “ &या
माHयमातुन शासना&या .व.वध .वभागामHये सु2 असले;या योजनाचा लाभ तणाव
कुटूंबाला दे वुन समुपदे शन क2न सदर कुटूंबाताल सव) सद यांना तणाव मुIत
आहे . या उदे श
ृ ाने खाल ल ?माणे उपाययोजना करणे आव6यक आहे .

त शेतकर

करणे आव6यक

// बळीराजा यांना समुपदे शनाकर ता दशसुEी काय)Nम //
१. शेतक-यासाठR अcनसुर@ा योजना :तालO
ु यातील

येक गावातील शेतकर या योजनेपासन
ु वंचीत राहणार नाह यांची दJता xयावी व

दरमहा सव शेतक-यांना धा@य 4मळते 9कं वा नाह यांची खाEी करावी.

२. शेतक-यां&या

आरोVय.वषयक

अडचणी

सोड.वBयासाठR

आरोVय

-शबीर

(राजीव

गांधी

जीवनदायी योजनांची ?भावी अंमलबजावणी)
दध
ु र आजारS?त शेतक-यांना राजीव गांधी िजवनदायी योजनेचा लाभ 4मळवन
ू दे णे. याकर ता दरमहा
ाथ4मक आरोBय केyावर गांव नहाय शेतक-यांचे आरोBय तपासणी 4शबीरे आयोिजत करावे. याम,ये
दध
ु र आजारS?त शेतकर

आढळ यास

यांना िज हा?तरावर ल िज हा सामा@य IBणालय येथे

उपचारा कर ता पाठवावे. याबाबतची माह ती िज हा आरोBय अCधकार यांना पाठवावी.

३. संरw@त जल-संचन (मागेल याला .वह र व शेततळयाची योजना) :येक शेतक-याला ओल ता6या सोई स&ु वधा हो%याकर ता Sामीण रोजगार हमी योजना अंतगत
मागेल

याला &वह र व शेततळयाची योजना

भावीपणे राबवी%यात यावी. तसेच जलयO
ु त 4शवार

अ4भयाना म,ये संरzJत ओल ता6या सव स&ु वधा कर%यासाठV नणय लवकर दे णे. याच

माणे कृषी

&वभागा माफत जल4संचनाची साधने उपल)ध कIन दे णे.

४. .वज जोडणी - मागेल याला .वज जोडणी / सोलर उजkसाठR ?य न :&वज जोडणीची सव
नयोजन करणे.

लं{बत अज ३१/०३/२०१६ पय|त कोण याह प>रि?थतीत पुण कर%याचे

येक शेतक-याला &वज पुरवठा होईल या };ट ने नयोजन आराखडा तयार

करणे.

५. सामुह क .ववाह सोहळयाचे आयोजन :शेतक-यां6या मल
ं या &ववाहाकर ता सामह
ु ा-मल
ु 6
ु क &ववाह सोहळे सेवा भावी सं?था6या
मा,यमातुन कर%यात यावे. तसेच “एक गांव एक
यावा.

तथी” उप\म राब&व%यात भर दे %यात

६. ? येक गांवाकर ता / अSधकार / कम)चार द तक योजना :“आ मह या मO
ं ाने तालO
ु त गांव” कर%या6या अनष
ु ग
ु यातील

येक अCधकार /कमचार यांना

येक

गांव द तक दे णे. सदर अCधकार /कमचार यांनी गांवक-यांशी सम@वय साधुन गांवातील सव शेतकयांनी “आ मह या मO
ु त गांव” कर%याचा संक प करावा. कर ता गांवाला वारं वार भेट दे णे. याबाबतचा
अहवाल तालक
ु ा?तरावर सादर करणे.

७. पशुसंवध)न योजनांची ?भावी अमलबजावणी

:-

Sाम?तर य स4मतीने गांवक-यांशी सम@वय साधुन गांवातील सव शेतक-यां6या पशध
ु नाला लागणा-या
चा-याबाबत शेतक-यांना

नयोजन कर%यासाठV आवXयक मागदशन करणे.पशस
ं धन&वभागा अंतगत
ु व

येणा-या “वैरण &वकास योजना” कर ता अनद
ु ान त वावर {बयाणे वाटपा ची माह ती शेतक-यांना दे णे

८. कौश;य .वकास व उOयोजकता .वभाग :शेतक-यां6या मल
कौश य &वकास काय\म राब&वणे. तसेच तालक
ु ांकर ता रोजगारा4भमख
ु
ु ा?तरावर
शेतक-यां6या मल
ु ांकर ता रोजगारा4भमख
ु कौश य &वकास पर मागदशन व

4शJण केy सI
ु करावी.

९. मागेल याला कज) :मागेल

याला

कज,

या

4शषका@वये

िज हयातील

सु4शJीत

बेरोजगार

युवकांना

गहृ

उYयोग/3यवसायाची उभारणी कर%याकर ता कज उपल)ध कIन दे णे. शेतक-याना &पक कज व
&पक कजाचे पुनगठन करणे िज हयातील शेतक-यां6या कजाम,ये अCधकाCधक 4शथीलता
आणून शेतक-याना Qदलासा 4मळे ल असे धोरण राब&वणे.
10. लोक सहभागातुन .वकास :-

सेवा भावी सं?था, कृषी &वकास व मागदशन गट, दानशरु 3यOती
यां6या सहकायाने Sाम?तर य
स4मतीने गांवातील शेतक-यांसाठV शेती &वषयक मागदशन व शेतकर
राब&व%यात यावे.
**********************

&वकास काय\म

तसेच

ाम तर
तर य “बळीराजा” स-मती गांवातील तणाव

त शेतकर

कुटूंबाला आव6यकते

?माणे योजनांचा लाभ दे BयासाठR व समुपदे शन करBयासाठR स-मती&या वतीने सरपंच व तलाठR हे
मह cया&या १५ व १ तारखेला

ाम तरावर सभा बोलावुन सदर सभेमHये गावात सामुह क .ववाह

सोहळा आयोिजत करणे बाबत 9नण)य घेणे तसेच तणाव

त कुटूंबाचा आढावा घेवुन वर ल दससुEी

काय)Nम राब.वBयाबाबत 9नण)य घेणे तसेच शासना&या .व.वध .वभागा अंतग
) त स2
ु असले;या
योजनांचा लाभ तणाव

त शेतक-यांना दे Bयाबाबत तालुका तर य स-मतीकडे ? तावीत करणे. तसेच

संबंधीत तह-सलदार हे उप.वभाSगय अSधकार

यां&या अHय@ते खाल

तालुका तर य स-मतीचे

आयोजन करतील व ?ा|त सव) ? तावांवर 9नण)य घेतील व शासना&या .व.वध .वभागा अंतग)त सु2
असले;या योजनांचा लाभ सदर तणाव
करतील.तसेच तणाव

त शेतकर कुटूंबाला दे Bयाबाबत आव6यक ती काय)वाह

त शेतकर कुटूंबाला लाभ -मळाला 8कंवा नाह याबाबत मह cयातील ? येक

आठवडयाला ? य@ आढावा घेतील. जर एखादया तणाव
योजनांचा लाभ दे Bयास संबंधीत अSधकार /कम)चार

त शेतकर कुटूंबाला शासना&या .व.वध

दरं गाई कर त असतील 8कंवा इतर कारण

अस;यास याबाबतची माह ती या काया)लयाला सादर करतील.
जी.‚ीकांत (भा. .से.)
िज;हाSधकार अकोला

“आपण सारे आपले गांव आ मह या मुIत गांव करBयाचा संक;प
क2या”
“शेतकर बांधवांना पE”
‚ी............................................
स ेम नम?कार &वनंती &वशेष…
अचानक िज हाCधका-यांचं पE पाहून आXचय वाटलं असेल, नाह का ? िज हयातील
शेतक-याला

येक

यJ भेटणं शOय नस यामुळे तु…हासोबत मी हा पE†पी संवाद साधत आहे . आजच

सकाळी वतमानपE हातात घेतलं

न पQह याच पानावर शेतकर

आ मह येची बातमी ! रोज

वतमानपEात एक तर शेतकर आ मह येची बातमी वाचनात येतेच. वाचन
ू मन अ तशय &वष%ण
होतं. द;ु काळ, ना&पक! वा आCथक &ववंचनेला कंटाळून शेतक-याने गळयाला फास आवळलेला असतो.
म ृ युला कवटाळलेले असते.

मनाला

Xन पडतो क!, खरं च आ मह या हा आCथक &ववंचनेवर उपाय

ठI शकतो काय ? याउलट आ मह येमुळे कुटूंबाची &ववंचना अCधक जQटल झा याचेच Qदसून येते.
मल
ु ाबाळांची आबाळ होते ,

…हाता-या आई-वडीला चा आधार जातो व प नीवरच कुटुंबाचा सगळा

भार पडतो. या सा-यांचं जगणं के&वलवाणं कIन काय 4मळवतो हा ‘आ मह या’ करणारा गह
ृ ?थ ?
शेतकर हा जगाचा पो-शदं ा आहे. शेतक-याचं दःु ख हे

शासनाचं दःु ख आहे. ‘आ मह या’ हा आप या

गावाला, िज हयाला न3हे संपूण मानव जातीलाच कलंक आहे . हा कलंक पुस%यासाठV मी या
पEा3दारे &वनंती करतो क!, आ मह या क2 नका.
तसेच िज हयातील आCथक &ववंचनेत सापडले या शेतकर व शेतमजरु ांना मदतीचा हात
दे %यासाठV मी ‘-मशन दलासा’ 6या मा,यमातून शासना6या &व&वध &वभागातील योजना
आपणापय|त पोहच&व%यासाठV सदै व त पर आहे . ‘शेतकर
‘शेतकर

समुपदे शन क ’ या3दारे शासन

यांचे मनोबल वाढ&व%यासाठV

भावी पणे

आ मसcमान अ-भयान’, ‘ दलासा’,

शासनामाफत &ववंचनाS?त शेतक-यांना आधार दे उुन

य न कर त आहे . फार मोठया द;ु काळांना, नैसCगAक आप तींना व

संकटांना झेलून आमचे पव
ू ज Qहंमतीने जग%याला सामोरे गेले आहेत. अ@नह खायला 4मळत नसे,
तर ह

यांनी कधी आ मह या के या नाह त. ह जाणीव ठे वून तु…ह आले या सम?येला खंबीरपणे

सामोरे जायला हवे.

आप या कुटुंबातील & य जनांना दःु खा6या सागरात लोटून व अडचणीत टाकून

जा%यात कुठलाच, पु2षाथ) नाह .
ते3हा तु…हास कळकळीची &वनंती आहे क! , ह\मत हा2 नका. खंबीर बना. शासन व
शासन तम
ु 6यासोबत आहे. आपले गावातील सव Sाम?थ 4मळून एक संक;प करा क!, आम&या
गावातील एकह

यIती आ मह या करणार नाह व आ\ह कुणाला आ मह या क2ह दे णार नाह .

आमचे गाव आ मह यामुIत गाव करBयासाठR आ\ह सव) -मळून ?य न क2.

आम&या िज;हयाला

लागलेला हा कलंक आ\ह -मटवून टाकू.
तु…हा सव गावक-यां6या सुख-दःु खात महारा;‹ शासन व िज हा

शासन सदै व साथीला राह ल,

याची मी Bवाह दे तो.

(जी. •ीकांत, भा?से )

िज हाCधकार , अकोला

गांवक-यांचा संक;प
आ\ह
कुटूंबाला

...........................................

या

गावातील

गावकर

ामदे वतेला

व

म2न संक;प करतो कi, दaु काळ, ना.पकi 8कंवा आSथ)क संकटामुळे आ\ह कधीच खचन
ू

जाणार नाह .

आ मह या करणे हा कुटूंबाला व गावाला कलंक असून तो आ\ह कधीह लागू दे णार

नाह , याची आ\ह Vवाह दे तो. आम&या गावातील शेतकर , शेतमजूर व इतर कोणीह आSथ)क
संकटात सापड;यास आ\ह

सव) -मळून

यास मदतीचा हात दे ऊ आ€ण

वा-भमानाने जीवन

जगBयाचा ?य न क2.
आ मह या करणे हे सम येचे उ तर नसून ती अनेक सम याची सु2वात आहे . यामुळे
आ\ह अशी शपथ घेतो कi, आ\ह कधीच आ मह या करणार नाह अथवा आम&या गावातील
कुणास आ मह या क2ह दे णार नाह . आ\ह सारे -मळून आमचे गाव ‘आ मह या मुIत’ गाव
करBयाचा संक;प कर त आहोत.

?ाथ-मक उपाय योजना
१. सदर स-मतीने पंधरा दवसातन
ु एकादा समप
ु दे शन करBयासाठR सभा •यावी.
२. गावपातळीव2न आलेलया याद नस
ु ार तालक
ु ा तर य अSधकार या संदभा)त .वभाग 9नहाय ?करणे
क‚न

यानस
ु ार योVय पHदतीने माग)दश)न करतील व

या?माणे लेखी

व2पात कळवतील.

यांचे

काया)लयातील तयार क‚न िज;हाSधकार यांना अहवाल सादर करतील.
३. ? येक

ामसभेमHये चचा) क‚न तशा ?कारचे काय)व ृ तांत घेणे.

४. शासना&या .व.वध योजनांची मा हती गावांमHये समद
ु े शन करBयासाठR .व.वध योजनांची मा हती
-मळBयासाठR ? येक होणा-या

ामसभेHमये शासना&या .व.वध योजनांची मा हती Oयावी.

५. शेतक-यांचे समप
ु दे शन करBया&या संदभा)तील मा हती सव)सामाcय लोकांपयeत जाBयाकर ता २
ऑIट_बर
६.

ामसभेमHये मा हती •यावी.

यानंतर दरम हcयाला गावातील ग‚
ु दे व सेवा मंडळ भजनी मंडळी, वारकर सं?दाय व सेवाभावी
सं थां&या मदतीने गावांमHये शेतक-यांचा ?बोधनाचा काय)Nम आयोजीत करावा.

७. दरम हcयाला गावातील .वOयाथl, सेवा9नव ृ त -श@क,व इतर सेवा9नव ृ त कम)चार

यांचे माफ)त

ामपंचायत सद य व इतर गावक-यांमाफ)त मा हती गोळा क‚न संबध
ं ीत शेतक-यांशी संपक) साधुन
यां&या अडचणी दरु करBयाचा ?य न करावा व यां&या न_द घेBयाची काय)वाह करावी.
८. गावातील म हला मंडळा&या माHयमातन
ु गावांमHये शेतकर यांनी आ मह या क‚न नये याबाबत
जनजागत
ृ ीचे काय)Nम आयोजीत करावेत.
९. या दर\यान घरामHये आव6यकता नसतांना 8कटक नाशक राहणार नाह याची द@ता •यावी. या
संदभा)त “दर म हcयाला कोरडा दवस पाळावा”.
असणारे

8कटकनाशाक

या दवशी घरातील म हलांनी घरामHये आव6यक

ामपंचायतीमHये जमा क‚न Oयावे. व

या&या न_द

ठे वा यात. व

8कटकनाशकाची सव) गावातील ?9त9नधी सम@ .व;हेवाट लावावी.
१०. दै नं दन जीवन जगत असतांना -शवारामHये सं दVध Uर या 8कं वा .ववंचनेत अवेळी 8फरत अस;यास
व ते गावक-यां&या „aट पथास अस;यास याची .वचारपस
ु करणे.
११. गावांमHये मी आ मह या करणार नाह या „aट ने ?बोधना मक \हणी दश)नी भागात -भंतीवर
रं ग.वBयात यावे.

समुपदे शन क ाने करावया&या ?9तबंधा मक उपाय योजना
१. सव) शेतक-यांना कज) -मळते 8कंवा नाह याची द@ता घेणे.
२. सव) पाE कुटूंबांना शासकiय योजनेचे धाcय -मळते 8कंवा नाह .
३. दध
ु र)

आजार

ताची

याद

पाठ.वBयाबाबत स;ला दे णे व

तयार

क‚न

यांना

योVय

शासकiय

दवाखाcयामHये

ामपातळीव2न याबाबत आले;या याद ची दखल िज;हा

2Vणलयांनी •यावी.
४. गावातील यसनमुIती साठR उपNम राब.वणे.
५. आ मह या झा;यानंतर कुटूंबाची दै 9नक अव था कशी होते यांची मा हती शेतक-या पयeत
दे णे.
६. सव) शेतक-यांना मा.िज;हाSधकार व पालकमंEीयांचे दलासा ?माणपE दे Bयात यावे.
७. मानसीक „aटया खचले;या

यIतींना वैOयकiय मदत -मळाल

पाह जे

यासाठR तालुका

तरावर वैOयकiय कdप तयार करणे.
८. समाज ?बोधनकार, 8कत)नकार व शेतीतX, मानसशा EX यांचे गावोगावी काय)Nम आयोजीत
करणे.
९.

ामपातळीवर ल कम)चार यांनी संद Vध/मानसीक खचले;या शेतक-यां&या कुटूंबाना भेट दे णे.

१०. शेतक-यांना -संचना&या सोई 9नमा)ण करणे.

****************

आ मह याS?त शेतकर कुटूंबा6या मदती बाबत6या
“4मशन-ए-Qदलासा” संगीत रजनी काय\मा मधुन

ाŒत

मदत नधी व काय\माचे खच &ववरण
काय\म &ववरण

जमा- खचाचे &ववरण

संगीत रजनी काय\मा6या पावती वाटपातुन
एकुण

ाŒत नधी रOकम

8,58000/-

?वछं द Sुप पण
ु े 6या कलावंताचे
वास,भोजन, नवास खच व मानधन

1,00000/-

रOकम
काय\मा6या जाह रात,छपाई,डेकोरे शन व
बैठक 3यव?था खच

80,000/-

काय\माला साऊंड 4स?ट म खच
40,000/आ मह याS?त कुटूंबा6या मदतीकर ता
4श लक रOकम

6,38000/-

िज हयातील शेतकर आ मह या रोख%यासाठV व शेतकर आ मह याS?त नराधार कुटूंबाला रोजगार
उपल)धतेकर ता

नधी उभार%यासाठV Qदनांक.०९/०१/२०१६ श नवार सायंकाळी ६.०० वाजता खल
ु े

नाटयगह
ृ अकोला येथे 4मशन-ए-Qदलासा अंतगत अकोला िज हा

शासन व िजजाऊ मQहला &वकास

व बालक याण सं?था यां6या संयुOत &वYयमाने आयोजीत केले या “संगीत रजनी” काय\मामधन
ु
ाŒत नधी व सदर काय\मास आलेला खच वर ल

माणे असुन काय\मातील 4श लक रOकम ह

मा.िज हाCधकार तथा अ,यJ अकोला िज हा नॅचरल Oलॅ 4मट >रल फ फंड अकोला, या खा याम,ये
वग कर%यात येत असुन सदर माह ती ऑनलाईन कर%यात येत आहे .

