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राज्यात जुल ै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या 
कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलले्या पूर 
पतरस्स्ितीत बातधत झालले्या शेतक-याांच्या 
पीक कजज माफीबाबत. 

महाराष्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग तवभाग 

शासन तनणजय क्र. कृकमा ०८१९/ प्र.क्र.११५ /2-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032 
तदनाांक :  २३  ऑगस्ट, २०१९ 

 

वाचा :-  १) जुल ै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
पतरस्स्ितीत बातधत झालेल्या आपदग्रस्ताांना मदतीचे तनणजय घेण्याबाबत मा.मुख्यमांत्री 
महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली तद.१९.८.२०१९ रोजी दुपारी २.०० वा. झालेल्या  
मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या बैठकीच ेइततवृत्त.  

 

प्रस्तावना :-  
 राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
पतरस्स्ितीत बातधत झालेल्या आपदग्रस्ताांना मदतीचे तनणजय घेण्याबाबत मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या 
अध्यक्षतेखाली मांतत्रमांडळ उपसतमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सतमतीची बैठक 
तद.१९.८.२०१९ रोजी दुपारी २.०० वा. मा.मुख्यमांत्री याांचे अध्यक्षतेखाली सांपन्न झाली. सदर 
बैठकीमध्ये राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
पतरस्स्ितीत बातधत झालेल्या तजल्हयातील बातधत शेतक-याांचे पीक कजज माफ करण्याबाबतचा 
तनणजय घेण्यात आला आहे. त्यानुषांगाने शासन तनणजय तनगजतमत करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन 
होती. 
शासन तनणजय :-   

राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अततवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर 
पतरस्स्ितीत बातधत झालेल्या तजल्हयातील बातधत शेतक-याांचे पीक कजज माफ करण्याचा तनणजय 
घेण्यात येत आहे. उपरोक्त बातधत शेतकऱयाांचे पीक कजज माफ करण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

1) सदर योजना महाराष्र राज्याच्या बातधत तजल्हयातील बातधत तालुक्याांतील बातधत     
शेतक-याांसाठी लागू राहील. 

2) मदत व पुनवजसन तवभागाने ठरतवलेले तनकष आतण तजल्हा महसूल यांत्रणेमाफज त करण्यात 
आलेला पांचनामा याद्वारे तनतित केलेल्या बातधत शेतक-याांनाच या योजनेअांतगजत पीक 
कजजमाफीचा लाभ देण्यात येईल.  

3) सदर योजनेअांतगजत केवळ प्राितमक कृतष पतपुरवठा सहकारी सांस्िा, राष्रीयकृत बँका, 
खाजगी बँका, ग्रामीण बकँा व तजल्हा मध्यवती सहकारी बँकाांमाफज त बातधत शेतक-याने 
घेतलेले खरीप २०१९ हांगामामधील पीक कजज लाभास पात्र राहील. 
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4) सदर योजनेअांतगजत बातधत शेतक-याांना त्याांनी ज्या बँकेकडून पीक कजज घेतलेले आहे त्या 
बँकेच्या पीक कजजदरानुसार (scale of finance) एक हेक्टरच्या मयादेपयंत घेतलेल्या 
कजाच्या मुद्दलाची रक्कम व त्यावरील तद.३१ ऑगस्ट २०१९ पयंतची व्याजाची रक्कम अशा 
एकूण रकमेची कजज माफी देण्यात येईल. 

5) सदर योजनेसाठी आर्थिक तरतूदीचे आदेश वगेळयाने तनगजतमत करण्यात येतील. 
6) सदर योजनेचा लाभ घेतलेले लाभािी या कालावधीत डॉ. पांजाबराव देशमुख व्याज सवलत 

योजना इ. सारख्या इतर पीक कजाबाबतच्या योजनाांच्या लाभास पात्र राहणार नाहीत.  
7) सदर योजनेच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी मागजदशजक तत्व े व सतवस्तर तनदेश सहकार 

आयुक्त व तनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्र राज्य, पुणे याांचेमाफज त शासनाच्या पुवजमान्यतेने 
स्वतांत्रपणे तनगजतमत करण्यात येतील. 
 

सदर शासन तनणजय मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षतेखाली मांतत्रमांडळ उपसतमतीच्या 
तद.१९.८.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील तनणजय व मान्यतेनुसार तनगजतमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन तनणजय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201908231528213502 असा 
आहे. हा शासन तनणजय तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन  काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने. 

 
 

 

                                       ( रमेश शशगटे ) 
                           अवर सतचव तिा सहतनबांधक, 
                        सहकारी सांस्िा, महाराष्र शासन 
प्रत, 
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सतचव 
2) मा. मांत्री, महसूल, सावजजतनक बाांधकाम याांचे खाजगी सतचव 
3) मा. मांत्री, तवत्त व तनयोजन, वने याांचे खाजगी सतचव 
4) मा. मांत्री, सहकार, मदत व पुनवजसन याांचे खाजगी सतचव 
५) मा.तवरोधी पक्षनेता, महाराष्र तवधानसभा/ तवधान पतरषद, तवधान भवन, मुांबई  
६) मा. तवधानसभा सदस्य / तवधानपतरषद सदस्य (सवज) 
७) मा. मुख्य सतचव याांचे उप सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
८) मा. अपर मुख्य सतचव (तवत्त), मांत्रालय, मुांबई 
९) सहकार आयुक्त व तनबांधक, सहकारी सांस्िा, पुणे 
१०) मुख्य महाप्रबांधक, भारतीय तरझव्हज बँक, कें द्रीय कायालय, मुांबई 
११) मुख्य महाप्रबांधक, नाबाडज प्रादेतशक कायालय, पुणे 
१२) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकसज सतमती , बँक ऑफ महाराष्र,पुणे.  
१३) तवभागीय आयुक्त (सवज) 
१४) तवभागीय सहतनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१५) तजल्हातधकारी (सवज) 
१६) तजल्हा उपतनबांधक, सहकारी सांस्िा (सवज) 
१७) तजल्हा कोषागार अतधकारी (सवज) 
१८) व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्र राज्य सहकारी बँक तल. मुांबई 
१९) मुख्य कायजकारी अतधकारी, तजल्हा मध्यवती सहकारी बँक (सवज) 
२०) तनवडनस्ती. 
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