विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी
परिानाधारक सािकाराांकडू न घेतलेल््ा
कर्जास माफी दे ण््ाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग
शासन वनणभ् क्रमाांक :- एमएलए-1015/प्र.क्र.175/7-स,
हु तात्मा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा मागभ,
मांत्राल्, मुांबई- 400 032
वदनाांक :- 13 सप्टें बर, 2019
सांदर्भ :- शासन वनणभ् क्रमाांक एमएलए-1015/प्र.क्र. 25/7-स, वदनाांक 10.4.2015
प्रस्तािना:विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी परिानाधारक सािकाराांकडू न घेतलेले कर्जभ
सांदर्ाधीन शासन वनणभ्ान्ि्े माफ करण््ात आले आहे. सदर शासन वनणभ्ातील मुद्दा क्र. 1 (3)
नुसार सािकाराने सािकारी परिान््ात नमूद केलेल््ा क्षेत्राच््ा बाहेर वदलेले कर्जभ ्ा ्ोर्जनेस अपात्र
ठरविण््ात आले. त््ानुषांगाने शासन वनणभ्ातील अट क्र. 1(3)

वशविल करण््ाची शेतकरी

सांघटनाांकडू न तसेच काही लोकप्रवतवनधी ्ाांची मागणी होती.
दरम््ान मा. उच्च न््ा्ाल्, नागपूर खांडपीठ ्ेिे सािकारग्रस्त शेतकरी सवमती, बुलडाणा
तफे अध््क्ष श्री. अरुण वसताराम इांगळे ्ाांनी महाराष्ट्र शासन ि इतर ्ाांचेविरुद्ध र्जनवहत ्ावचका क्र.
43/2016 दाखल केली. मा. उच्च न््ा्ाल्ाने सदर ्ावचकेमध््े वदनाांक 27.4.2017 रोर्जीच््ा
आदे शान्ि्े शेतकऱ्ाांच््ा वहताच््ा दृष्ट्टीने वनणभ् घेण््ाबाबत शासनास वनदे शीत केले आहे .
िरीलप्रमाणे र्जनवहत ्ावचकेची िस्तुस्स्िती मा. मुख््मांत्री महोद्ाांच््ा वनदशभनास आणली असता मा.
मुख््मांत्री महोद्ाांनी “ ज््ा शेतकऱ्ाांनी का्भक्षत्र
े ाबाहेरील सािकाराांकडू न कर्जभ घेतले आहेत, ती
माफ करण््ाकरीता का्भक्षत्र
े ाची अट एक िेळेस वशिील (One Time Relaxation) करण््ाबाबतचा
प्रस्ताि विधी ि न््ा् विर्ागाच््ा अवर्प्रा्ासह मा. मांत्रीमांडळाकडे सादर करण््ात ्ािा” असे वद.
12.06.2017 रोर्जी वनदे श वदले आहेत. मा. मुख््मांत्री महोद्ाांच््ा वनदे शानुसार सांदर्ाधीन शासन
वनणभ्ामधील का्भक्षत्र
े ाची अट रद्द करण््ाचा प्रस्ताि शासनाच््ा विचाराधीन होता.
शासन वनणभ् :1.

विदर्भ ि मराठिाड्यातील शेतकऱ्ाांनी परिानाधारक सािकाराांकडू न घेतलेल््ा कर्जास
माफी दे ण््ाच््ा अनुषांगाने उपरोक्त सांदर्ाधीन शासन वनणभ्ातील लार्ार्थ््ांच््ा पात्रतेच््ा
वनकषातील अट क्र. 1 (3)

एकिेळ वशविल करण््ात ्ेत आहे . तिावप सदर शासन

वनणभ्ातील उिभरीत सिभ अटी ्ा ्ोर्जनेसाठी लागू राहतील.
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2.

सांदर्ाधीन शासन वनणभ्ातील अट क्र. 1 (3) नुसार तालुका / वर्जल्हा स्तरी् सवमती ्ाांचेकडे
असलेल््ा

मुळ

्ोर्जनेच््ा

अांमलबर्जािणीदरम््ान

सादर

केलेल््ा

्ादीमध््े

का्भक्षत्र
े ाबाहेरील अपात्र ठरलेले कर्जभदार शेतकरीच फक्त सदर अट वशविल केल््ानांतर
कर्जभमाफी ्ोर्जनेसाठी पात्र ठरतील. तिापी, अशा शेतकऱ्ाांना सांदर्ाधीन शासन
वनणभ्ातील इतर सिभ अटी पूणभ करणे आिश््क असेल.
३.

सदर ्ोर्जनेची अांमलबर्जािणी करताना नव््ाने सादर होणाऱ्ा कोणत््ाही ्ाद्याांचा विचार
होणार नाही.

4.

सांदर्ाधीन शासन वनणभ्ामध््े नमूद केलेल््ा तालुकास्तरी् / वर्जल्हास्तरी् सवमत््ाांनी मूळ
कर्जभमाफी ्ोर्जनेमध््े सादर केलेल््ा कर्जभदार शेतकऱ्ाांच््ा ्ादीमध््े का्भक्षत्र
े ाच््ा अटीमुळे
अपात्र ठरलेल््ा शेतकऱ्ाांच््ा अर्जाची तपासणी / फेरतपासणी करािी.

5.

वर्जल्हास्तरी् सवमतीने उपरोक्त नमूद केलेल््ा ्ाद्याांच््ा तपासणी / फेरतपासणीअांती, पात्र
ठरविलेल््ा प्रकरणाांमध््े परिानाधारक सािकाराांनी का्भक्षत्र
े ाबाहेरील कर्जभदार शेतकऱ्ाांना
वदनाांक 30.11.2014 प्ंत िाटप केलेले कर्जभ ि वर्जल्हास्तरी् सवमतीने मांर्जूर केलेल््ा
वदनाांकाप्ंत होणारे व््ार्ज ्ाची पवरगणना करािी ि त््ानुसार होणारी रक्कम सांबांधीताांस
अदा करािी.

6.

का्भक्षत्र
े ाची अट फक्त एकिेळेस वशिील (One Time Relaxation) करण््ात ्ेत आहे.

7.

सदर ्ोर्जनेची अांमलबर्जािणी वदनाांक 31.3.2020 प्ंत पूणभ करािी. त््ानुषांगाने
वर्जल्हास्तरी् सवमत््ाांनी कर्जभदार शेतकऱ्ाांच््ा ्ादीची तपासणी / फेरतपासणी वदनाांक
29.2.2020 प्ंत पूणभ करािी ि सांबांधीताांना रक्कम अदा करण््ाची का्भिाही वदनाांक
31.3.2020 प्ंत पूणभ करािी.
सदरचा शासन वनणभ् वित्त विर्ागाच््ा अनौपचारीक सांदर्भ क्र. अनौस क्र.327/2019/

व्््-2, वदनाांक 11.7.2019 अन्ि्े वमळालेल््ा मान््तेनुसार वनगभमीत करण््ात ्ेत आहे.
सदर शासन वनणभ् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्िळािर
उपलब्ध करुन दे ण््ात आला असून त््ाचा साांकेताांक क्र. 201909131331480402 असा आहे. हा
आदे श वडर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण््ात ्ेत आहे.
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदे शानुसार ि नािाने.
Ramesh
Shankarrao Shingte
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( रमेश शशगटे )
अिर सवचि तिा सहवनबांधक
प्रवत,
1. मा. मुख््मांत्री ्ाांचे प्रधान सवचि.
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2. मा. मांत्री (सहकार) ्ाांचे खार्जगी सवचि.
3. मा. राज््मांत्री (सहकार) ्ाांचे खार्जगी सवचि.
4. मा. विधानसर्ा सदस्् / विधान पवरषद सदस्् (सिभ)
5. मा. मुख्् सवचि ्ाांचे उप सवचि.
6. मा. अपर मुख्् सवचि (वित्त), वित्त विर्ाग.
7. मा. प्रधान सवचि (विधी ि न््ा्), विधी ि न््ा् विर्ाग.
8. मा. प्रधान सवचि (सहकार), सहकार पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग.
9. सहकार आ्ुक्त ि वनबांधक, सहकारी सांस्िा, महाराष्ट्र राज््, पुणे.
10. विर्ागी् आ्ुक्त, औरांगाबाद, अमरािती, नागपूर.
11. वर्जल्हावधकारी (सिभ) / वर्जल्हा पोवलस अवधक्षक (सिभ)
12. विर्ागी् सहवनबांधक, सहकारी सांस्िा (सिभ)
13. वर्जल्हा उपवनबांधक / वर्जल्हा विशेष लेखापवरक्षक, सहकारी सांस्िा (सिभ)
14. तहवसलदार (सिभ)
15. उप / सहाय््क वनबांधक, सहकारी सांस्िा (सिभ)
16. सांचालक, मावहती ि र्जनसांपकभ महासांचालनाल्, मांत्राल्, मुांबई- 01
्ाांना विनांती करण््ात ्ेते की, त््ाांनी सदरहू शासन वनणभ् प्रवसद्धी माध््माांमाफभत विस्तृत
प्रवसद्धी द्यािी.
17. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञ्
े ता), महाराष्ट्र राज््, मुांबई.
18. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, मुांबई.
19. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञ्
े ता) महाराष्ट्र राज््, नागपूर.
20. महालेखापाल (लेखा ि पवरक्षा) महाराष्ट्र राज््, नागपूर.
21. सांचालक लेखा ि कोषागार, महाराष्ट्र राज््, मुांबई.
22. वर्जल्हा कोषागार अवधकारी (सिभ)
23. वनिड नस्ती.
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