छत्रपती शिवाजी महाराज
िेतकरी सन्मान योजना - 2017
महाराष्र िासन
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग शवभाग,
िासन शनणणय क्र. कृकमा 061८/ प्र.क्र.1०६/2-स
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400032
शदनांक : ३० जून, २०१८
वाचा :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शवभाग िासन शनणणय क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/2-स
शद. 28.6.2017, शद. 8.9.2017, शद.७.१२.२०१७, शद.२८.२.२०१८, शद.३१.३.२०१८,
शद.१६.४.२०१८ व शद.२.५.२०१८
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शवभाग िासन िुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा 0617 / प्र.क्र.127/
2-स शद. 5.7.2017, शद.२०.७.२०१७ व शद.१२.१२.२०१७
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शवभाग िासन शनणणय क्रमांक कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/2-स
शद. ९.५.201८ व शद.५.६.२०१८
४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग शवभाग िासन पशरपत्रक क्रमांक कृकमा 0४१८ / प्र.क्र.५३/
2-स शद. २१.५.201८
प्रस्तावना :राज्यामध्ये सन 2009-10 पासून असलेल्या सततच्या दु ष्काळ व नाशपकीमुळे कजणबाजारी
झालेल्या िेतक-यांना शदलासा दे ण्यासाठी शद.24.6.2017 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शमळालेल्या
मान्यतेनुसार िासन शनणणय शद. 28.6.2017 अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान
योजना 2017” घोशित करण्यात आलेली आहे . तसेच त्यामध्ये संदभाधीन िासन शनणणय/ िासन
िुध्दीपत्रान्वये वेळोवेळी बदल करण्यात आला आहे .
या योजनेअंतगणत मुद्दल व व्याजासह रु. 1.5 लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या
िेतकऱयांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) या योजनेअंतगणत पात्र
िेतकऱयांनी त्यांच्या शहश्शश्शयाची संपूणण रक्कम शद. 3०.६.२०१८ पयंत बँकेत जमा करण्यास मुदत
दे ण्यात आली आहे . सदरची मुदत शद. 3० जून २०१८ रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यामध्ये वाढ
करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय :"छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना 2017" या योजनेअंतगणत मुद्दल व
व्याजासह रु. 1.5 लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या िेतकऱयांसाठी एकवेळ समझोता (One
Time Settlement)

योजनेखाली पात्र िेतकऱयांनी त्यांच्या शहश्शश्शयाची संपूणण रक्कम भरण्याचा

कालावधी शदनांक 1 जुलै 2018 ते शदनांक ३० सप्टें बर २०१८ पयंत वाढशवण्यात येत आहे.
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िासन शनणणय क्रमांकः कृकमा 061८/ प्र.क्र.1०६/2-स

सदर िासन शनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 201807021425428502 असा आहे . हा िासन
शनणणय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नांवाने.

Ramesh
Shankarrao Shingte

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- Operation,
Marketing And Textile Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c7
5d8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte
Date: 2018.07.02 14:26:15 +05'30'

( रमेि शिगटे )
अवर सशचव तथा सहशनबंधक,
सहकारी संस्था, महाराष्र िासन
प्रशत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सशचव
2) मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुनणवसन, सावणजशनक बांधकाम यांचे खाजगी सशचव
3) मा. मंत्री, शवत्त व शनयोजन, वने यांचे खाजगी सशचव
4) मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग यांचे खाजगी सशचव
५) मा.शवरोधी पक्षनेता, महाराष्र शवधानसभा/ शवधान पशरिद, शवधान भवन, मुंबई
६) मा. शवधानसभा सदस्य / शवधानपशरिद सदस्य (सवण)
७) मा. मुख्य सशचव यांचे उप सशचव
८) मा. अपर मुख्य सशचव (शवत्त)
९) सहकार आयुक्त व शनबंधक, सहकारी संस्था, पुणे
१०) मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय शरझव्हण बँक, केंद्रीय कायालय, मुंबई
११) मुख्य महाप्रबंधक, नाबाडण प्रादे शिक कायालय, पुणे
१२) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकसण सशमती , बँक ऑफ महाराष्र,पुणे.
१३) शवभागीय आयुक्त, (सवण)
१४) शजल्हाशधकारी (सवण)
१५) शजल्हा उपशनबंधक, सहकारी संस्था, (सवण)
१६) शजल्हा कोिागार अशधकारी, (सवण)
१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्र राज्य सहकारी बँक शल. मुंबई
१८) मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवण)
१९) शनवडनस्ती
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