
            सन 2018-19 मधील अर्थसकंल्पीत   
तरतूदीच ेवितरण करणेबाबत.                                                                                           
शेतकऱ्ांना अल्पमुदत पीक कर्थ परुिठा 
करण््ासाठी 1 टक्का व््ार् दराने अर्थसहाय्् 
(24251501) 
 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग 

शासन वनणथ् क्र. अर्थस ं1118/ प्र.क्र. 150/18-स 
मादाम कामा मागथ, हुतात्मा रार्गुरु चौक, 

मंत्राल्, मंुबई 400 032 
वदनांक : 30 नोव्हेंबर, 2018 

िाचा :- 
1. सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग शासन वनणथ् क्रमाकं सीसीआर 1406/प्र.क्र.247/2-स,    
     वदनांक 17/05/2006 
2.  वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.अर्थसं-2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, वदनाकं 02/04/2018 
3.  वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.सकंीणथ-2016/प्र.क्र.31/कोषा-प्रशा 5,  
     वदनांक 10/05/2016 
 

प्रस्तािना :- 

 संदभाधीन शासन वनणथ् क्रमांक 1 अन्ि्े राज्् शासनाने राज््ातील शेतकऱ्ानंा 6% 
व््ार् दराने अल्प मुदत पीक कर्थ परुिठा होण््ासाठी शासकी् अर्थसहाय््ाचा वनणथ् घेतलेला 
आहे. ् ा वनणथ्ानुसार, कें द्र शासनाचे धोरणानुसार बकँा ज््ा वठकाणी शेतकऱ्ांना 7% व््ार् दराने 
कर्थ परुिठा करणार आहेत, त््ा वठकाणी बकँानंी 7% ऐिर्ी शेतकऱ्ानंा 6% व््ार् दराने कर्थ 
परुिठा करािा, अस ेराज्् शासनाच ेधोरण आहे. ्ा प्र्ोर्नासाठी 1% व््ार् फरकाच््ा रक्कमेचा 
आर्थर्क भार शासनािर आहे. सन 2006-07 पासून खरीप ि रब्बी हंगामामध््े राज््ातील वर्ल्हा 
मध््िती सहकारी बकँा, राष्ट्री्कृत बकँा आवण प्रादेवशक ग्रामीण बकँा ि सन 2013-14 पासनू 
शेतकऱ्ांना रूप्े 3.00 लाखाप्ंत अल्प मुदत पीक कर्थ िाटप करणाऱ्ा खार्गी बकँांना ्ा 
वनणथ्ाचा लाभ देण््ात ्ेत आहे. 

 सन 2018-19 ्ा चालू आर्थर्क िषासाठी शेतकऱ्ांना अल्प मुदत पीक कर्थ परुिठा 
करण््ासाठी 1 टक्का दराने अर्थसहाय्् ्ोर्नेअंतगथत वनधी मंरू्र करण््ाची बाब शासनाच््ा 
विचाराधीन होती. 

शासन वनणथ् :- 
  

 शेतकऱ्ांना अल्प मुदत पीक कर्थ परुिठा करण््ासाठी 1 टक्का दराने अर्थसहाय्् 
्ोर्नेअंतगथत सन 2018-19 िषात  अर्थसकंल्पीत रू.5000.00 लाख तरतूदीपकैी रू.3500.00 
लाख (रूप्े तीन हर्ार पाचशे लाख फक्त) एिढ्या वनधीचे वितरण करून खचथ करण््ास ्ा 
शासन वनणथ्ान्ि्े मान््ता देण््ात ्ेत आहे. 

2. वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं-2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, वद.02/04/2018 
अन्ि्े अर्थसकंल्पीत तरतूदीच््ा 70% वितरीत करण््ास विभागास अवधकार प्राप्त झाले असून 
सदर पवरपत्रकातील पवरच्छेद 7 ते 9 पकैी पवरच्छेद 7 (1) (अ) िगळता इतर सिथ पवरच्छेद ्ा 
्ोर्नेस लागू नाहीत. तसेच ्ा पवरवशष्ट्टात नमूद केलेल््ा सिथ संबवंधत बाबींची पतूथता होत आहे. 
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3. िरीलप्रमाणे मंरू्र करण््ात आलेला वनधी संबवंधत बकँा / संस्र्ासं वितरीत करताना 
आहरण  ि संवितरण अवधकारी ्ानंी सदर रकमेबाबत उप्ोवगता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ््ाि ेि 
त््ाची प्रत शासनास सादर करािी. 

4. वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. संकीणथ-2016/प्र.क्र.31/कोषा प्रशा-5, 
वद.10/05/2016 अन्ि्े च््ा पवरवशष्ट् टातील अनुक्रमांक 1, 2, 5, 6, 7 ि 8 संदभात सदर ्ोर्ना 
ही वन्वमत राज्् ् ोर्नेतर ् ोर्ना असल््ाने ि "33 - अर्थसहाय््" ् ाखाली वनधी वितरीत होणार 
असल््ाने वन्ोर्न ि वित्त विभागाच््ा सहमतीची आिश््कता नाही. 

5. सहकार आ्ुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्् का्ाल्ाने वित्त 
विभागाच््ा उपरोक्त िाचा क्र. 3 ्ेर्ील शासन पवरपत्रकामधील सूचनाचंे पालन कराि.े 

6. वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.अर्थस-ं2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, वदनांक 02/04/2018 
मधील पवरच्छेद "अ" नुसार ्ा प्रकरणी मावहती खालीलप्रमाणे आहे :-  

(1) विभागास प्रदान वित्ती् अवधकार :- वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.अर्थसं-2018/ 
प्र.क्र.69/अर्थ-3, वदनाकं 02/04/2018 अन्ि्े अर्थसंकल्पीत तरतूदीच््ा 70% वितरीत 
करण््ास विभागास अवधकार प्राप्त झाले असून सदर पवरपत्रकातील तपासणी सचूीप्रमाणे 
सिथ बाबींची सदर प्रकरणी पतूथता होत आहे. 

(2) मंरू्र वनधी :-  ्ा ्ोर्नेच््ा लेखावशषाखाली सन 2017-18 ्ा वित्ती् िषासाठी रूप्े 
5000 लाख इतका वनधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 

(3) ्ास्ति मागील 3 मवहन््ापिूी वनधी िाटप करण््ात आलेला नाही. ्ास्ति वदलेल््ा 
अनुदानापकैी 75%  ककिा अवधक वनधी खचथ झाला नाही. 

(4) ज््ा लेखावशषाखाली अनुदान वितरीत करण््ात ्ेत आहे त््ा लेखावशषांतगथत 1 
िषापासूनच े संविप्त दे्क प्रलंवबत नाही. :- ्ा ्ोर्नेखाली दे्कांची संविप्त दे्के 
पारीत होत नाहीत. 

(5) स्र्ावनक स्िराज्् संस्र्ांना अनुदान देताना त््ांचकेूून राज्् शासनास ्ेणे नाही ककिा 
्ेणे रक्कम समा्ोवर्त करण््ात आली आहे :- लागू नाही. 

(6) िै् क्क्तक लाभार्ीचे दे्क सादर करताना ्ादीसह ि शक््तो आधार क्रमाकंासह सादर 
कराि े:- ्ा ्ोर्नेअंतगथत बकँा लाभार्ी आहेत. 

(7) बांधकाम विष्क प्रस्तािांना प्रशासकी् मान््ता देताना सिम अवधकाऱ्ाची मान््ता 
घेतल््ाचा उले्लख आदेशात करािा. :- लागू नाही. 

(8) खरेदीविष्क प्रवक्र्ा अद्य्ाित संबवंधत शासन आदेशानुसार करािी ि तसा उले्लख 
प्रशासकी् मान््तेत असािा :- लागू नाही. 

(9) सावहत्् खरेदीची रक्कम परुिठादाराच््ा नाि ेECS द्वारे आहवरत करािी :- लागू नाही. 
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7. सदर तरतूद संबवंधत संस्र्ानंा अदा करण््ासाठी सहकार आ्कु्त ि वनबधंक, सहकारी 
संस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ांच े अवधनस्त अप्पर आ्कु्त ि विशेष वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, 
महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ांना वन्ंत्रक अवधकारी म्हणनू घोवषत करण््ात ्ेत आहे. तसेच 
लेखावधकारी, अवधन सहकार आ्कु्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ांना 
आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू घोवषत करण््ात ्ेत आहे. सदर वनधी आहरण करून हा 
खचथ वकती िळेेत होईल हे सहकार आ्ुक्त ि वनबधंक, सहकारी ससं्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु ्ांनी 
पहाि.े तसचे ्ाबाबतचा अहिाल ि विकास मंूळवनहा् खचाची मावहती िळेो िळेी शासनास 
पाठिािी. 
8. सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही - 2 मुख््लेखावशषथ " 2425 सहकार - (107),  सहकारी पत 
संस्र्ांना सहाय्् (01) (10) - शेतकऱ्ानंा अल्पमुदती पीक कर्थ परुिठा करण््ासाठी 1% व््ार् 
दराने अर्थसहाय््. (का थ्क्रम) (दत्तमत) (24251501) 33 अर्थसहाय्् ", ्ा लेखावशषाखालील सन 
2018-19 ्ा िषासाठी उपलब्ध असलेल््ा तरतूदीमधून खचथ करण््ात ्ािी. 
9. सदर शासन वनणथ् वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. अर्थसं 2018/प्र.क्र.69/अर्थ-3, 
वद.02/04/2018 अन्ि्े प्रशासकी् विभागाला असलेल््ा अवधकारातंगथत वनगथवमत करण््ात ्ेत 
आहे. 
10. सदरचा शासन वनणथ् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सकेंत 
स्र्ळािर उपलब्ध करण््ात आला असनू त््ाचा संकेतांक 201811301506471502 असा आहे. 
हा आदेश वूर्ीटल स्िािरीने स्िािांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदेशानुसार ि नांिाने, 
 
 
 

 
                         ( रमेश कशगटे ) 
                   अिर सवचि तर्ा सहवनबधंक सहकारी संस्र्ा 
 
प्रत मावहतीसाठी ि ्ोग्् त््ा का थ्िाहीसाठी अगे्रवषत :- 
1. सहकार आ्ुक्त ि वनबधंक, सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज््, पणेु. 
2. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 1, मंुबई. 
3. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपरू. 
4. का थ्कारी संचालक, महाराष्ट्र राज्् सहकारी बकँ. वल. मंुबई. 
5. का थ्कारी संचालक, सिथ सबवंधत व््ापारी बकँा. 
6. सिथ विभागी् सहवनबधंक, सहकारी संस्र्ा. 
7. सिथ वर्ल्हा उपवनबधंक, सहकारी संस्र्ा. 
8. वित्त विभाग, व्््-2/अर्थसंकल्प -13,मंत्राल्, मंुबई 
9. अिर सवचि (का्ा 17 स), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राल्, मंुबई  

10. कोषागार अवधकारी, पणेु.    
11. वनिू नस्ती-2-स. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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