शेतकऱ्यांनी आत्महत््ेसयरखय मयर्ग अवलांबवू न्े
ममशन दिलयसय रयबववण््यचय ननर्ग्
-- जिल्हयधिकयरी एम.डी. मसांह
जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांनी आत्महत््य सयरखय मयर्ग अवलांबवू न्े तसेच पीडीत कुटूांबयांनय सक्षम
करण््यसयठी ममशन दिलयसय रयबववण््यचय ननर्ग् जिल्हयधिकयरी एम.डी. मसांह ्यांनी घेतलय आहे .
शेतकऱ्यांचय एकमेव व््वसय् शेती असल््यने तेय शेतकरी शेतीमध््े पेरर्ी करतो परां तू ननसर्यगच््य
लहरीपर्यमळ
ु े पयवसयचे प्रमयर् कमी ियस्त झयल््यने शेतकऱ्यांच््य उत्पनयत फरक पडतो त््यमळ
ु े त््यांचे
अधथगक नक
ु सयन होते. तसेच शेतकऱ्यांच््य मयलयलय ्ोग्् ककां मत न ममळर्े, ियन्् खरे िीत चढ उतयर
्यसयरख््य अनेक अडचर्ीमळ
ु े शेतकऱ्यांचे मनोिै्ग खचते त््यमळ
ु े तो आत्महत््य करण््यचय पववत्रय
घेतो. शेतकऱ्यांचे मनोिै्ग वयढववर्े व त््यांनय अत्महत््यपयसन
ू परयवतीत करण््यसयठी दिलयसयच््य
मयध््मयतन
ू मित करण््यसयठी जिल्हयधिकयरी एम.डी. मसांह जिल्हय प्रशयसन प्र्त्न करर्यर आहे त.
जिल्ह्यतील पयत्र आत्महत््यग्रस्त शेतकऱ्यांच््य कुटुांबयतील वयरसयलय एक लक्ष रुप्यची अधथगक मित
ववतरीत करण््यत ्ेत आहे . ्य मितीतन
ू तयत्कयळ रुप्े 30 हियर दिली ियते तर उवगररत मशल्लक
रक्कम 70 हियर नन्मयप्रमयर्े वयरसयच््य पोष्टयतील बचत खयत््यत िमय करयवे लयर्तयत. परां तू
आत्महत््यग्रस्त कुटुांबयतील वयरसयांनय अधथगक मितीपयटो ककतीही मित दिली तरी सिर कुटुांबयची उर्ीव
भरुन ननघत नयही. घरयतील कतयग परु
ु ष ननघन
ु र्ेल््यमळ
ु े त््य कुटूांबयकडे शेती व््नतररक्त िस
ु रे
उत्पन्नयचे सयिन नसल््यमळ
ु े ते कुटूांब िै नी् अवस्थेत ियत असतो. अशय कुटुांबयलय दिलयसय िे ण््यसयठी
प्रशयसन ववववि उपय् ्ोिनय करत आहे असे जिल्हयधिकयरी एम. डी. मसांह ्यांनी सयांधर्तले.
जिल्ह्यत दिलयसय कय्गक्रमयअांतर्गत आत्महत््यग्रस्त कुटुांबयतील सिस््यांच््य आवश््कतेनस
ु यर
शयसनयच््य ववववि ववभयर्यमध््े सरु
ु असलेल््य ्ोिनयांचय लयभ िे वन
ू शेतकरी आत्महत््यग्रस्त कुटुांबयलय
पन्
ु हय आपल््य पय्यवर उभे करण््यचय जिल्हय प्रशयसनयने ननर्ग् केलय आहे . आत्महत््यग्रस्त कुटुांबयांचे
प्रशयसनयकडून सवेक्षर् करण््यत ्ेत आहे . तसेच र्यवयतील तर्यवग्रस्त शेतकरी कुटुांब शोिून त््यांची
मयदहती घेण््यची कय्गवयही करण््यत ्ेत आहे .
जिल्हय प्रशयसनयकडून कय्गक्रम दिलयसय अांतर्गत आत्महत््यग्रस्त कुटूांबयलय शयसनयच््य ववववि
्ोिनयमिून रोिर्यर ननममगतीबयबत प्रेरीत करुन त््यांनय त््यबयबत आवश््क सहकय्ग करण््यचय
कय्गक्रम रयबववण््यचे ननजश्चत केले आहे . ्य कुटूांबयतील वयरसयनय मत्स व््वसय् करण््यसयठी
अथगसहय्, नरे र्यअांतर्गत मसांचन ववहीर, रोिर्यर हमी ्ोिनेअत
ां र्गत रोिर्यर उपलब्ि करुन िे र्े, मदहलय
व बयलववकयस ववभयर्यमयफगत शेतकऱ्यच््य पत्नीलय मशलयई ममशन ककां वय उिरननवयगह करीतय िै नदिन
रोिर्यरयचे आवश््क सयिन उपलब्ि करुन िे र्े, तरुर्यांनय मोटयर ड्रय्जव्हां र् प्रमशक्षर्, बयलसांर्ोपन,
सयमदु हक वववयह ्ोिनेस अनि
ु यन, कुक्कुट पयलन,र्ह
ृ उद््ोर् व त््यसयठी मयर्गिशगन, आरोग््
ववभयर्यमयफगत आरोग््यची सवु विय, ्यसयरख््य ववववि उपय््ोिनय ्य कुटूांवयांनय उपलब्ि करुन हे कुटूांब
स्वत:च््य पय्यवर उभय करण््यसयठी दिलयसय कय्गक्रमयअांतर्गत जिल्हयधिकयरी एम. डी. मसांह प्र्त्न
करर्यर आहे त.

