
कें द्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री ककसान सन्मान कनधी (PM-
KISAN) योजनेअतंर्गत अल्प व अत्यल्प भधुारक 
शेतकरी कुटंुबाला कमळणारे अर्गसहाय्य कजल्हा मध्यवती 
सहकारी बँका व कवकवध कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ा 
यानंी संबंकधत सभासद शेतकऱ्याच्या कजगखात्यास जमा 
न करुन घेणेबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार् 
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मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400032 
कदनाकं : 26 फेब्रवुारी, 201९ 
 

वाचा :- १) कृषी मंत्रालय, भारत सरकार याचंेकडील पत्र क्र.F-no.1-1/2019-Credit-1,  
दि.01.02.2019. 

               २) कृषी, पशुसंवर्णन, िुग्र्व्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग पदरपत्रक क्र.दकसयो- 
2019/प्र.क्र.20/11-अे, दि.04.02.2019. 

                ३) कें द्रीय सदचव (कृषी व सहकार) यानंी दि.18.02.2019 रोजी व्व्हडीओ कॉन्फरन्स्ारे 
दिलेल्या सुचना. 

      ४) महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा अकधकनयम 1960 चे कलम 79अ 
      

 

 ज्याअर्ी, शेतकऱ्यानंा कनकित उत्पन्न कमळण्याकरीता कें द्र शासनाने प्रधानमंत्री ककसान सन्मान 
कनधी (PM-KISAN) योजना सुरु केली आहे. अल्प व अत्यल्प भधुारक शेतकऱ्यानंा या योजनेअंतर्गत प्रती 
शेतकरी कुटंुबाला प्रती  वर्ग रु.6000/- इतके आर्थर्क सहाय्य तीन टप्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार आहे.  या योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करणेसाठी सुचना कनर्गकमत करण्यात आलेल्या आहेत. 
 ज्याअर्ी, अल्प व अत्यल्प भधुारक शेतकऱ्यानंा कजल्हा मध्यवती सहकारी बँकानंी कवकवध 
कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ाचं्या माध्यमातुन अल्प मुदत/मध्यम मुदत व इतर कजाचे वाटप केल ेअसुन 
संबंकधत शेतकरी सभासदांच्या कजाची चाल/ुर्कीत बाकी असणार आहे.  
   ज्याअर्ी, कें द्र शासनाच्या कृर्ी मंत्रालयाने कद.18.02.2019 रोजी नाबार्ग व सवग  राज्याचं्या 
सहकार कवभार्ातील अकधकाऱ्यासंमवते घेतलेल्या व्हहर्ीओ कॉन्फरन्समध्ये प्रधानमंत्री ककसान सन्मान 
योजना (PM-KISAN) या योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटंुबाला प्राप्त होणारे अर्गसहाय्य 
संबंकधत सभासद शेतकऱ्याच्या कजगखात्यास जमा करण्यात येऊ नय,े अशा प्रकारच्या स्पष्ट्ट सुचना 
कदलेल्या आहेत.  
 ज्याअर्ी, कजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व कवकवध कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ानंी प्रधानमंत्री 
ककसान सन्मान कनधी योजनेतंर्गत अल्प व अत्यल्प भधुारक शेतकऱ्यानंा कमळणारे अर्गसहाय्य संबंकधत 
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शेतकऱ्याच्या अल्प/मध्यम/इतर कजाखात्यात जमा करुन घेऊ नय,े अस ेकनदेश सवग संबंकधतानंा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्र्ा अकधकनयम 1960 चे कलम 79 (अ) खाली देणे लोककहताच्या दृष्ट्टीने आवश्यक झाले आहे.  
 त्याअर्ी महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा अकधकनयम 1960 चे कलम 79 (अ) नुसार शासनास असलेल्या 
अकधकारान्वये राज्यातील सवग कजल्हा मध्यवती सहकारी बँका व कवकवध कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ा 
यानंा लोककहतार्ग शासन खालीलप्रमाणे कनदेश देत आहे. 
        आदेश  
 

 प्रधानमंत्री ककसान सन्मान कनधी योजनेतंर्गत अल्प व अत्यल्प भधुारक शेतकऱ्यानंा प्राप्त होणारे 
अर्गसहाय्य कजल्हा मध्यवती  सहकारी बँका व कवकवध कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ा यानंी संबंकधत 
शेतकऱ्याच्या अल्प/मध्यम/इतर कजगखाती जमा करण्यात येऊ नय.े   
 

 सदरचा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा साकेंताकं 201902261533473702 असा आहे. हा आदेश 
कर्कजटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांककत करुन काढण्यात आला आहे.  
 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

(रमेश शशर्टे) 
अवर सकचव तर्ा सहकनबंधक, 

सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :-  

1) सहकार आयुक्त व कनबंधक सहकारी संस्र्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2) कवभार्ीय सहकनबंधक, सहकारी संस्र्ा (सवग) 
3) कजल्हा उपकनबंधक, सहकारी संस्र्ा (सवग)  
4) मुख्य कायणकारी अदर्कारी/ प्रशासक, कजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवग) 
5) सदचव, कवकवध कायगकारी सेवा सहकारी संस्र्ा (सवग) 
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